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ABSTRAK 

Destiyan, Wahyu Dwi. 2016. Sistem Animasi Penyuluhan Hidup Sehat Bagi 

Lansia di Wisma Lansia Husnul Khotimah Semarang. Dr.-Ing. Dhidik 

Prastiyanto, S.T., M.T., Drs. Slamet Seno Adi M.Pd., M.T., Skripsi, Pendidikan 

Teknik Informatika dan Komputer, S1, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. 

  

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kesehatan 

perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Dalam hal ini penting kiranya 

diketahui informasi mengenai tingkat kesehatan dan tingkat ketergantungan lansia 

di masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan di masyarakat adalah didirikannya 

wisma lansia. Di dalam aktifitas di Wisma Lansia Husnul Khotimah adanya 

kegiatan penyuluhan untuk menambah pengetahuan pola hidup sehat bagi lansia, 

maka penelitian ini ditujukan untuk membuat sistem animasi penyuluhan hidup 

sehat lansia untuk perawat sebagai media penyuluhan di Wisma Lansia Husnul 

Khotimah yang sebelumnya belum menggunakan media. Sistem Animasi 

Penyuluhan Hidup Sehat Bagi Lansia bermanfaat bagi perawat untuk media 

penyuluhan. 

 Sistem Animasi Penyuluhan Hidup Sehat Bagi Lansia, dibangun dengan 

metode pengembangan aplikasi multimedia. Adapun tahap-tahapannya tersebut 

terdiri dari 6 tahap yaitu: concept, design, material collecting, assembly, testing, 

dan distribution. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem ini yaitu pengujian 

blackbox, pengujian validasi media dan perawat di Wisma Lansia Husnul 

Khotimah Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: sistem dapat 

berfungsi baik diperoleh dari hasil pengujian blackbox 100% valid, pengujian 

validasi media menyatakan setuju dan pengujian pengguna dan materi oleh 

perawat menyatakan setuju. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem 

animasi penyuluhan hidup sehat lansia dapat dikembangkan menggunakan metode 

pengembangan alpikasi multimedia dan memiliki hasil baik berdasarkan hasil uji 

blackbox, uji validasi media dan media animasi penyuluhan bermanfaat bagi 

perawat untuk media kegiatan penyuluhan dengan memperoleh hasil setuju 

berdasarkan hasil uji validasi pengguna dan uji validasi materi oleh perawat di 

Wisma Lansia Husnul Khotimah Semarang. 

 

Kata Kunci : Sistem, Animasi, Penyuluhan Lansia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan pertumbuhan penduduk lansia ini mulai dirasakan sejak tahun 

2000 yaitu jumlah lansia 14,4 juta orang dengan peningkatan 7,18% dengan usia 

harapan hidup 64,5 tahun, pada tahun 2006 jumlah lansia 19 juta orang dengan 

peningkatan sekitar 8,9% dengan usia harapan hidup 66,2 tahun. Tahun 2010 

penduduk lansia diperkirakan sebanyak 23,9 juta orang dengan peningkatan 9,7% 

dengan usia harapan hidup 67,4 tahun. Dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah 

penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 28,8 juta orang dengan peningkatan 

sekitar 11,34% dan usia harapan hidup 71,1 tahun. Diperkirakan pada tahun 2020-

2025 Indonesia akan berada di peringkat empat dunia di bawah Cina, India, dan 

Amerika Serikat (Nugroho, 2008). 

Menurut Nugroho (1999), jika pemerintah dan berbagai program 

pembangunan tidak mengantisipasi keadaan ini maka keberadaan lansia akan 

menjadi bom waktu. Dengan meningkatnya jumlah lansia maka akan 

membutuhkan penanganan yang serius karena secara alamiah lansia itu 

mengalami kemunduran, baik secara fisik, biologi, maupun mentalnya. 

Menurunnya fungsi berbagai organ tubuh akan membuat lansia menjadi rentan 

terhadap penyakit yang bersifat akut atau kronis. Selain itu pada lansia juga sering 

terjadi ketergantungan fisik, tidak dapat lagi melakukan aktivitas sehari-hari 
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sendiri oleh karena adanya penyakit. Adanya peningkatan jumlah lansia juga akan 

membuat masalah kesehatan yang dihadapi akan semakin kompleks terutama 

yang berkaitan dengan masalah penuaan (Nugroho, 1995).  

Dengan terjadinya perubahan-perubahan lansia pada masa penuaan tidak 

heran bila lansia merupakan kelompok rawan terhadap penyakit degeneratif 

seperti osteoporosis, osteo arthritis, hipertensi, diabetes mellitus dan jantung 

koroner merupakan penyakit yang umum diderita lansia. 

Penelitian di Inggris terhadap 10.255 lansia diatas usia 75 tahun, 

menunjukkan bahwa pada lansia terdapat gangguan-gangguan fisik yaitu arthritis 

atau gangguan sendi (55%), keseimbangan (50%), fungsi kognitif pada susunan 

saraf pusat (45%), penglihatan (35%), pendengaran (35%), kelainan jantung 

(20%), sesak napas (20%), serta gangguan miksi atau ngompol (10%), dari sekian 

gangguan yang mungkin akan terjadi pada lansia dapat mengakibatkan 

terganggunya atau menurunnya kualitas hidup pada lansia sehingga usia harapan 

hidup (life expectancy) juga akan menurun (Sulianti, 2000).  

Dengan hal tersebut pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia sehat 

pada tahun 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang 

penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau 

pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, serta memiliki derajat kesehatan 

yang setinggi tingginya. Keperawatan sebagai bagian integral dari sistem 

pelayanan kesehatan nasional turut serta ambil bagian dalam mengantisipasi 

peningkatan jumlah populasi lansia dengan menitik beratkan pada penanganan 
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dibidang kesehatan dan keperawatan. Salah satu pelayanan kesehatan di 

masyarakat adalah didirikannya wisma lansia. 

Wisma Lansia adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang 

didirikan untuk insan lanjut usia yang masih ingin hidup menjadi dirinya sendiri, 

membutuhkan tempat tinggal dengan lingkungan yang khusus 

sesuai dengan keadaan dan perkembangannya. Serta untuk menolong dirinya 

sendiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. Kegiatan-kegiatan dalam wisma 

lansia akan dikembangkan lebih bersifat mempertahankan derajat kesehatan, 

meningkatkan daya ingat, meningkatkan rasa percaya diri dan kebugaran lansia. 

Salah satu tempat pendampingan lansia adalah Wisma Lansia Husnul 

Khotimah yang beralamatkan di Jl. Muntal, Ngijo, Gunungpati Semarang. 

Program-program pendampingan (kegiatan) yang terdapat di Wisma Lansia 

Husnul Khotimah meliputi pendampingan kerohanian (spiritual), terapi fisik, dan 

rekreatif.  

Di dalam aktifitas kegiatan di Wisma Lansia Husnul Khotimah adanya 

kegiatan penyuluhan untuk menambah pengetahuan pola hidup sehat bagi lansia 

yang masih menggunakan metode ceramah maupun dengan media poster, 

sehingga penyampaian materi dalam penyuluhan tidak tersampaikan dengan baik, 

maka penelitian ini ditujukan untuk membuat sistem animasi penyuluhan hidup 

sehat lansia untuk perawat sebagai media penyuluhan yang sebelumnya 

menggunakan metode ceramah maupun poster untuk melakukan kegiatan 

penyuluhan. Sehingga dalam kegiatan penyuluhan menggunakan media animasi 
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dapat membantu perawat dalam penyampaian isi materi penyuluhan yang tidak 

bisa dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah saja. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini ditujukan untuk membuat 

media animasi untuk perawat sebagai media penyuluhan pola hidup sehat bagi 

lansia di Wisma Lansia Husnul Khotimah, dengan mengambil judul “SISTEM 

ANIMASI PENYULUHAN HIDUP SEHAT BAGI LANSIA” 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Setelah melihat latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diselesaikan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu : 

1. Bagaimanakah hasil pembuatan media animasi penyuluhan pola hidup 

sehat lansia? 

2. Apakah media animasi penyuluhan bermanfaat bagi perawat sebagai 

media untuk penyuluhan? 

 

1.3.  Pembatasan Masalah 

1. Media penyuluhan animasi ini mencakup materi perubahan lansia 

secara alamiah, penyakit umum lansia dan pola hidup sehat lansia. 

2. Media penyuluhan animasi ini menggunakan animasi 2D (Dimensi). 

3. Pembuatan media animasi ini menggunakan software Corel draw dalam 

proses menggambar serta pewarnaan dan menggunakan software Adobe 
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flash cs6 dalam proses menggerakan gambar dan Wavepad Sound 

Editor untuk mengedit suara. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil pembuatan media animasi penyuluhan pola hidup 

sehat lansia. 

2. Mengetahui manfaat media animasi penyuluhan bagi perawat sebagai 

media untuk penyuluhan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan penulis dalam bidang 

multimedia sehingga dapat menambah wawasan untuk kedepannya. 

2. Bagi Wisma Husnul Khotimah 

Dengan adanya media animasi penyuluhan dapat mendukung perawat 

sebagai media penyuluhan kegiatan pendampingan lansia di Wisma Husnul 

Khotimah. 

3. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat digunakan bahan referensi, 

pendukung, atau pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas urutan pembahasan 

dan memberikan gambaran seacara ringkas setiap bab-bab yang mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang masalah alasan mengapa 

mengambil judul sistem animasi penyuluhan hidup sehat 

lansia, untuk membantu perawat dalam kegiatan penyuluhan 

menggunakan media animasi yang sebelumnya belum 

menggunakan media dalam kegiatan penyuluhan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori tentang 

multimedia, pengembangan multimedia, animasi, adobe flash 

professional cs6, wavepad sound editor, corel draw, 

penyuluhan, lansia, studi sejenis, yang digunakan sebagai 

dasar terkait dengan penulisan ini yaitu, Sistem Animasi 

Penyuluhan Hidup Sehat Bagi Lansia. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini dijelaskan menggunakan metode penelitian dengan 

jenis penelitian Pre-Experimental Design dan desain 

penelitian (One-Shot Case Study), dan perancangan sistem 

menggunakan metode pengembangan sistem multimedia 

yang digunakan adalah Sistem Model Luther. Luther terdiri 

dari enam tahapan yaitu: Concept, Design, Material, 

Assembly, Testing dan Distribution. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dari sistem yang 

dibuat. Dalam bab ini menjelaskan hasil dari tahapan yang 

sebelumnya sudah dilakukan yaitu tahap Concept, Design, 

Material, Assembly, Testing dan Distribution. serta 

memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang diperlukan 

untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.    Multimedia 

Ketika mendengar kata multimedia, kita pasti akan membayangkan sesuatu 

yang dahsyat dan hebat, sesuatu yang berkaitan dengan komputer, dengan gambar 

diam atau gambar bergerak, dengan suara yang bagus dan kaya, serta pengguna yang 

dapat ikut serta berinteraksi. 

Suyanto (2003) mengatakan bahwa multimedia menjadi penting karena dapat 

dipakai sebagai alat persaingan antar perusahaan. Di samping itu, pada abad ke-21 ini 

multimedia menjadi suatu keterampilan dasar yang sama pentingnya dengan 

keterampilan membaca. Sesungguhnya, multimedia pun mengubah hakikat membaca 

itu sendiri. Multimedia menjadikan kegiatan membaca itu dinamis dengan memberi 

dimensi baru pada kata-kata. Apalagi dalam penyampaian makna, kata-kata dalam 

aplikasi multimedia bisa menjadi pemicu yang dapat digunakan untuk memperluas 

cakupan teks ketika memeriksa suatu topik tertentu. Multimedia melakukan ini bukan 

hanya dengan menyediakan lebih banyak teks, melainkan juga dengan menghidupkan 

teks yang disertai bunyi, gambar, musik, animasi, dan video. 

Menurut Marshall (2001), sistem multimedia mempunyai empat karakteristik 

dasar, yaitu: 1) merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer, 2) merupakan 

sebuah sistem yang terintegrasi, 3) informasi yang ditangani dipresentasikan secara 

digital, dan 4) antarmuka pada media tampilan akhir biasanya bersifat interaktif. 
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2.1.1 Elemen Multimedia 

Setiap elemen multimedia memerlukan cara penanganan tersendiri dalam hal 

kompresi data, penyimpanan, dan pengambilan kembali untuk digunakan. 

Multimedia terdiri atas beberapa elemen yaitu teks, gambar/grafik, animasi, audio, 

dan video. (Sutopo, 2003: 8) 

Dalam membuat aplikasi multimedia diperlukan penggabungan dari beberapa 

elemen, diantaranya: (Sutopo, 2003: 255) 

1. Teks 

Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan 

dikendalikan adalah teks. Teks merupakan objek yang paling dekat dengan 

kita dan yang paling banyak kita lihat. Teks dapat berbentuk kata, kalimat, 

atau narasi dalam multimedia yang disajikan dengan bahasa yang dapat 

dimengerti. 

Berdasarkan sifatnya, teks sebagai dasar penyampaian informasi, 

media yang paling sederhana, tempat penyimpanan paling kecil dan 

dipresentasikan dengan jenis huruf yang beragam agar harmonis dengan 

elemen media lainnya. Teks dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

(Sutopo, 2003: 256-259) 

a. Teks tercetak (printed text), yaitu teks yang paling sering 

digunakan umumnya teks yang dicetak pada kertas. 
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Sumber: www.anitamumm.com 

 

Gambar 2.1 Printed Text 

 

b. Teks hasil scan (scanned text), yaitu teks cetak yang sebelumnya 

discan oleh scanner dan dikonversi menjadi format yang dapat 

dibaca oleh komputer. 

 
Sumber: www.imagemagick.org/discourse-

server/viewtopic.php?t=26571 

 

      Gambar 2.2 Scanned Text 

 

c. Teks elektronik (electronic text), yaitu teks yang dapat langsung 

dibaca komputer dan dikirim secara elektronis melalui jaringan. 

Contoh: wordprocessing. 
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Sumber: knig.org.ua/tag/ssha 

 

     Gambar 2.3 Electronic Text 

 

d. Hypertext, yaitu teks elektronik yang mengacu pada teks yang 

telah masuk pada link. 

 
Sumber: louisedrulhe.fr/p/inventaire/ 

 

         Gambar 2.4 Hypertext 

 

2. Gambar 

Merupakan objek multimedia yang dipresentasikan dalam 2D maupun 

3D sebagai media ilustrasi yang memperjelas penyampaian informasi. Gambar 

terdiri atas dua bentuk dasar yaitu bitmap dan vector. 
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a. Bitmap 

Merupakan rekonstruksi dari gambar asli. Gambar bitmap 

dikenal dengan tampilan raster, karena merupakan gambar yang 

tersimpan dalam rangkaian pixel (titik-titik) yang memenuhi bidang 

titik-titik di layar komputer. Seluruh informasi gambar dinyatakan 

dalam pixel. Untuk menampilkan gambar, komputer akan mengatur 

tiap titik di layar sesuai dengan detail warna bitmap. Dalam 

pengolahan gambar raster terdapat dua hal pokok yang harus 

diperhatikan, yaitu ukuran gambar (image size) dan resolusi 

(resolution). Contoh software bitmap, yaitu: Paint, Adobe Photoshop. 

(Suyanto, 2003: 263) 

 

    

 

 
 

      Sumber: 

graphicsfileformats.wordpress.com/2014/03/ 

 

Gambar 2.5 Bitmap 

b. Vektor 

Gambar vector tidak disimpan dalam sebuah gambar, tetapi 

tersimpan serangkaian yang digunakan untuk membuat satu gambar 

yang dinamakan algoritma yang berbentuk kurva, garis, dan berbagai 

bangun gambar (picture). Contoh software vektor adalah: CorelDraw. 
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Sumber: www.serif.com/blog/advantages-of-vector-graphics-

over-bitmap-images/ 

 

Gambar 2.6 Vektor 

3. Suara (audio) 

Suara menitikberatkan penggunaan telinga sebagai alat utama dalam 

menangkap informasi. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu 

gambar, misalnya suara music dan suara efek (sound effect). Penambahan 

audio pada interface dapat memperkaya interaksi manusia dengan komputer, 

dimana manusia bisa memperoleh informasi melalui lebih dari satu indera, 

tidak hanya melalui sistem visual saja tetapi bisa juga melalui sistem audio. 

(Sutopo, 2003: 13) 

Beberapa format file suara yang digunakan untuk multimedia, antara 

lain: (Suyanto, 2003: 273-278) 

a. WAV (Wavefrom Audio File Format), merupakan format file 

audio yang berbentuk digital, dapat dimanipulasikan dengan 

perangkat lunak multimedia. 
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b. AIFF (Audio Interface File Format), merupakan standart untuk 

komputer Mac. Namun dapat bekerja di Windows setelah 

QuickTime ter-install. 

c. MIDI (Musical Instrument Digital Interface), merupakan format 

suara yang paling efesien untuk merekam music. 

d. MP3 (MPEG Auido Layer 3), merupakan format file audio yang 

menggunakan codec untuk melakukan encoding (compressing) 

dan decoding (decompressing) suatu rekaman music. 

 

4. Video 

Video mampu menggunakan gerakan yang sulit diterangkan dengan 

kata-kata. Penyampaian informasi lebih komunikatif disbanding gambar biasa. 

Walaupun video terdiri dari objek-objek yang sama seperti grafik, suara dan 

teks, namun bentuk video berbeda dengan animasi. Perbedaannya terletak 

pada penyajiannya. Dalam video, informasi disajikan dalam satuan utuh dari 

objek sedangkan animasi menyajikan gabungan beberapa objek yang 

dimodifikasi sehingga terlihat saling mendukung penggambaran yang seakan 

terlihat hidup. (Suyanto, 2003: 283-284) 

Beberapa format file video yang sering dipakai antara lain MPEG 

(Moving Picture Expert Group), AVI (Audio Video Interleave), dan 

QuickTime. Standar video yang dipakai sekarang ini diantarannya adalah 

NTSC, PAL, SECAM, dan HDTV. 
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Sumber:corp.kaltura.com/Products/Fe

atures/Video-Player 

 

     Gambar 2.7 Video  

5. Animasi 

Adalah membuat presentasi statis menjadi hidup. Animasi merupakan 

perubahan visual sepanjang waktu dan memberi kekuatan besar pada proyek 

multimedia. Animasi sebenarnya objek yang bergerak melintasi atau 

masuk/keluar dalam layar. Dengan animasi serangkaian image dapat diubah 

secara perlahan dan sangat cepat, satu sesudah yang lain, sehingga tampak 

berpadu ke dalam ilusi visual gerak dan dapat juga digabungan dengan suara. 

(Vaughan, 2004: 172) 

 

Gambar 2.8 Animasi 
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2.1.2 Aspek Perancangan Multimedia  

Menurut Linda Tway (1992), terdapat beberapa aspek penting pada 

perancangan screen (tampilan), terumata informasi yang ditampilkan pada screen 

secara teratur. Tampilan yang tidak teratur menyebabkan informasi tidak komunikatif 

dan sulit untuk mencapai sasaran pengguna. Perancangan screen harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu: (Sutopo, 2003:43) 

1.  Tidak boleh melebihi 3 window pada satu screen. 

2. Kecepatan yang dimiliki oleh tampilan. 

3. Tampilan dari awal hingga akkhir harus konsisten. 

4. Button dilettakan sedemikian rupa, sehingga user mudah memahami isi 

dari tampilan secara keseluruhan. 

Perancangan  screen disebut juga desain visual, yaitu pengaturan penempatan 

elemen grafik yang digunakan pada interface, termasuk layout secara keseluruhan, 

menu, desain form, penggunaan warna, coding, dan penempatan tiap bagian 

informasi. Elemen harus dirancang dengan baik dan dapat bekerja sama. Karena 

manusia berorientasi pada visual, komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh desain 

visual. Pedoman untuk membuat desain visual yang baik, mencakup kejelasan, 

konsistensi, dan estetis. 

1. Kejelasan Visual  

Penyajian visual tidak boleh memberikan pengertian ambigu, 

sehingga membingungkan user. Hal ini berarti bahwa tampilan visual harus 

jelas. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kejelasan 

visual adalah: 
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a. Kesamaan-dua bentuk visual mempunyai property yang kelihatan 

dimiliki oleh keduanya. 

b. Pendekatan-dua bentuk visual mempunya property yang dimiliki 

bersama-sama. 

c. Penutupan-bentuk visual dapat menutup suatu area yang sama. 

d. Kontinuitas-suatu bentuk visual akan terhubung dengan bentuk 

berikutnya menurut garis lurus. 

2. Konsistensi 

Bentuk visual yang konsisten akan memudahkan user dalam 

menggunakan perintah. Konsistensi harus diatur untuk image tertentu maupun 

keseluruhan desain. Biasanya, model yang kompleks dan tidak konsisten 

membuat user sulit untuk memahami dan menjalankan sistem dengan baik. 

Cara untuk mendapatkan konsistensi, yaitu: 

a. Penggunakan warna pada elemen yang sama harus sama, sehingga 

tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

b. Pesan dari sistem ditampilkan pada lokasi tertentu yang sama, 

sehingga user tidak selalu mencari-cari untuk menemukannya. 

c. Penggunaan icon dan symbol harus sama untuk operasi yang sama. 

3. Estetis 

Untuk mendapatkan desain yang komunikatif dan estetis, perlu 

diperhatikan pedoman pembuatan tata letak suatu tampilan, yaitu dengan 

mengatur elemen-elemen layout, seperti teks, image, animasi, serta video. 

Empat prinsip dasar layout yang user interface adalah: 

a. Kesatuan. Elemen –elemen desain yang harus ditempatkan sedemikian 

rupa, sehingga merupakan kesatuan informasi. 
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b. Keseimbangan. Elemen-elemen desain harus ditempatkan sedemikian 

rupa, sehingga terdapat keseimbangan (balance) untuk setiap halaman 

maupun secara keseluruhan. 

c. Irama. Garis irama (grid) vertical dan horizontal digunakan untuk 

simetris maupun asimetris. 

d. Kontinuitas. Informasi yang dikatakan kontinyu dan harmonis, bila 

tampilanya mencerminkan kesinambungan dari satu bagian ke bagian 

lain.  

 

2.2.   Metode Pengembangan Multimedia 

Tahapan pengembangan multimedia adalah suatu cara/langkah berurutan yang 

digunakan untuk mengembangkan piranti lunak aplikasi baru/sistem berbasis multimedia. 

Ada beberapa cara yang menjadi tahapan ini, yang dikenal sebagai metode/step 

pengembangan multimedia. Namun, dimungkinkan dalam pengembangan suatu sistem 

juga diterapkan metode lain karena menempatkan multimedia hanya bersifat mendukung 

tampilan/user interface-nya saja. 

2.2.1.   Metode Pengembangan Multimedia Menurut Luther 

Dalam pembuatan sistem animasi ini, peniliti menggunakan metode aplikasi multimedia 

yang dikembangkan oleh Luther (1994). Menurut Luther, metode pengembangan 

multimedia terdiri dari enam tahap yaitu concept, design, material collecting, assembly, 

testing, dan distribution. 

1. Concept 

Concept (pengonsepan) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan 

siapa pengguna program aplikasi (identifikasi audiens). Tujuan dan pengguna 
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akhir program berpengaruh pada nuansa multimedia yang menginginkan 

informasi sampai pada pengguna akhir. 

2. Design 

Design (perancangan) adalah tahap pembuatan spsesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk 

program. 

3. Material Collecting 

Material Collecting (pengumpulan bahan) adalah tahap pengumpulan 

dan pengelompokan bahan yang sesuai dengan kebutuhan rancangan. 

4. Assembly  

Tahap assembly (pembuatan/penyusunan sistem animasi) adalah tahap 

pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Pembuatan sistem animasi 

didasarkan pada tahap design, seperti naskah dan struktur navigasi atau bagan 

alir. 

5. Testing 

Tahap testing (pengujian) dilakukan setelah menyelesaikan tahap 

pembuatan (assembly) dengan menjalankan sistem/aplikasi dan melihatnya 

apakah ada kesalahan, dan juga dilakuakn pengujian di validator media. 

6. Distribution 

Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media 

penyimpanan. Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk 

pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil 
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evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap concept pada 

produk selanjutnya. 

2.3. Animasi  

2.3.1 Definsi Animasi 

Perkembangan teknologi komputer kini sudah berkembang cepat, baik dari 

hardware dan software-nya. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya kebutuhan 

manusia dalam mengolah informasi agar informasi itu dapat tersampaikan secara 

tepat serta kebutuhan akan kemudahan, kecepatan, dalam melakukan kegiatan 

didalam maupun diluar dunia kerja. Salah satu perkembangan teknologi adalah 

berkembangnya film animasi. Penyampaian informasi menggunakan Animasi 

memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau komplek 

atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata saja. 

Menurut Vaughan (2004), animasi adalah usaha untuk membuat presentasi 

statis menjadi hidup. Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu yang 

memberi kekuatan besar pada proyek multimedia dan halaman web yang dibuat. 

Banyak aplikasi multimedia menyediakan fasilitas animasi (Iwan Binanto, 

Multimedia Digital Dasar Teori + Pengembangannya, 2010). 

Animasi adalah gambar-gambar yang bergerak dengan kecepatan, arah, dan 

cara tertentu (Budi Sutedjo Dharmo Oetomo, S.Kom., MM, Perencanaan & 

Pembangunan Sistem Informasi, 2006). 

 

2.4. Jenis Animasi 

2.4.1 Animasi 2 Dimensi 
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Model animasi 2D dibuat dan/atau diedit di computer menggunakan 

gambar bitmap 2D, atau dibuat dan diedit menggunakan gambar vector 2D. 

Animasi ini termasuk vesi teknik animasi tradisional yang terotomatisasi pada 

computer, misalnya tweeting, morphing, onion, skinning, dan interpolated 

rotoscoping.  

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Animasi 2D 

Tweeting atau inbetweening merupakan proses pembuatan frame 

secara otomatis antara dua gambar yang berbeda untuk memberikan tampilan 

bahwa gambar pertama akan berubah menjadi gambar kedua. Perubahan ini 

dapat berupa perubahan bentuk atau perubahan koordinat. Penggunaan 

tweening sangat berguna bagi animator terutama dalam hal kecepatan 

membuat animasi.  

Morphing merupakan efek khusus dalam animasi yang berguna untuk 

mengubah (morph) atau gambar menjadi gambar lain dengan perubahan yang 

halus. Efek ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan yang halus. 

Efek ini sering digunakan untuk menggambarkan perubahan wajah seseorang 

menjadi wajah orang yang sama sekali lain. Contohnya adalah perubahan 

wajah seseorang menjadi wajah orang yang sama sekali lain.  
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Onion skinning merupakan teknik yang digunakan untuk membuat 

animasi kartun dan pengeditan video untuk melihat beberapa frame pada satu 

waktu. Dengan cara ini animator atau editor dapat membuat keputusan 

mengenai bagaimana membuat atau mengubah gambar berdasarkan gambar 

sebelumnya.  

Rotoscoping adalah teknik animasi dengan animator yang menjiplak 

gerakan film manusia (bukan animasi) secara frame by frame untuk digunakan 

pada film animasi. Pada mulanya, gambar film manusia diproyeksikan ke 

panel kaca dan dgambar ulang oleh animator. Peralatan proyeksi ini disebut 

dengan Rotoscape. Saat ini, perangkat proyeksi tesebut sudah digantikan 

dengan computer.  

Pada animasi 2D, model dibuat dari objek-objek yang terpisah dengan 

layer transparan yang terpisah serta dapat menggunakan kerangka virtual 

maupun tidak. Kemudian, anggota tubuh, mata, mulut, pakaian, dan 

seterusnya digerkakkan oleh animator dengan key frame. Setelah gerakan-

gerakan selessai dilakukan, tahap terkahir pembuatan animasi adalah render 

(Binanto, 2010). 

2.4.2 Animasi 3D ( 3 Dimensi )  

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap animasi yang berkembang. 

Hal itu berakibat pad pembuatan animasi 3D disebut 3D karena animasi ini seolah-

olah memiliki dimensi yang lebih rumit. Ketika dilihat dilayar maka seolah-olah kita 

melihat ke luar cermin. Contoh dari animasi 3D adalah upin-ipin, Shrek dan lain 

sebaginya. 
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Sumber: mayda-ristiningtyas.blogspot.co.id/2013/05/belajar-kisah-

cinta-dari-carl-and-ellie.html 

 

     Gambar 2.10 Animasi 3D 

 

2.4.3 Stop Motion Animation 

Stop motion animation animasi yang dibaut karena dengan boneka atau 

tanah liat. Animasi ini dibuat dengan memotret objek tanah liat dengan digerakan 

sedikit-sedikit. Kemudian disusun secara sistematis sehingga membentuk adegan. 

Contoh animasi ini adalah Nightmare Before Christmas. 

 

Sumber: www.gablescinema.com/events/stop-motion-workshop/ 

Gambar 2.11 Stop Motion Animation 
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2.4.4 Animasi Jepang ( Anime )  

Animasi yang khusus diproduksi oleh Negara jepang. Animasi ini biasanya 

dibuat berdasrkan komik yang popular dijepang. Contoh animasi ini adalah Astro 

Boy, Inuyasa dan sebagainya. 

Berdasarkan keterangan tersebut animasi yang penulis gunakan adalah 

animasi 2D karena animasi gambar seolah-olah hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. 

 

Sumber: www.muvila.com/film/artikel/tiga-anime-jepang-ini- 

berjuang-masuk-oscar--151106l.html 

     Gambar 2.12 Anime Jepang 

2.5. Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash Professional CS6 merupakan sebuah software yang didesain khusus 

oleh Adobe dan program aplikasi standar  authoring tool professional yang digunakan 

untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan 

situs web yang interaktif dan dinamis. Adobe Flash Professional CS6 menyediakan 

berbagai macam fitur yang akan sangat membantu para animator untuk membuat animasi 

menjadi semakin mudah dan menarik. Adobe Flash CS6 telah mampu membuat dan 

mengolah teks maupun objek dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih 

menarik. 
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Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang 

handal dan ringan sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan 

efek animasi pada media interaktif dan yang lainnya, selain itu software ini juga dapat 

digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi ,tombol 

animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, screen saver dan pembuatan 

media lainnya.  

Animasi yang dihasilkan flash adalah animasi berupa file movie. Movie yang 

dihasilkan dapat berupa grafik atau teks. Grafik yang dimaksud disini adalah grafik yang 

berbasis vektor, sehingga saat diakses melalui internet, animasi akan ditampilkan lebih 

cepat dan terlihat halus. Selain itu flash juga memiliki kemampuan untuk mengimpor file 

suara, video maupun file gambar dari aplikasi lain.  

2.5.1. Jendela Utama 

Jendela utama merupakan awal dari pembuatan program, pembuatannya dilakukan 

dalam kotak movie dan stage yang didukung oleh tools yang ada. Jendela kerja flash 

terdiri dari panggung (stage) dan panel-panel. Panggung merupakan tempat dimana objek 

diletakkan, tempat menggambar dan tempat menganimasikan gambar. Sedangkan panel 

disediakan sebagai tempat untuk membuat gambar, mengedit, dan menganimasikan 

gambar juga. Berikut ini adalah tampilan jendela utama Adobe Flash Professional CS6. 
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Gambar 2.13 Jendela Utama Adobe Flash Cs6 

Keterangan gambar :  

1. Menu Bar, adalah baris menu yang terdiri 11 elemen yang utama dan masing-masing 

memiliki submenu perintah lagi.  

2. Timeline, adalah panel untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi Flash yang 

meliputi kecepatan animasi dan penempatan objek yan akan dibuat.  

3. Color Panel, digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur komposisi 

warna pada objek yang akan dibuat.  

4. Stage, adalah area untuk menempatkan materi animasi, seperti objek gambar, video, 

teks, maupun tombol.  

5. Property Inspector, berguna untuk mengatur setting stage, atribut objek, penggunaan 

filter, hingga mempublikasikan movie flash. Selain itu properties panel juga akan 

menampilkan informasi ukuran dan posisi objek yang sedang dipilih.  
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6. Toolbox, adalah beragam piranti untuk menyeleksi, menggambar, memberi warna, 

memodifikasi objek hingga mengatur ukuran tampilan stage.  

2.5.2. Action Script 

Action Script adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript, 

yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan 

platform Adobe Flash Player. Bahasa ini awalnya dikembangakan oleh Macromedia, tapi 

kini sudah dimilki dan dilanjutkan perkembangannya oleh Adobe, yang membeli 

Macromedia pada tahun 2005.  

Action Script diketikkan pada panel actions yang tersedia pada software Adobe 

Flash Professional CS6. Action Script hanya dapat dituliskan pada objek yang bertipe 

Movie Clip, keyframe, Button, dan objek components. Action Script tidak dapat 

digunakan pada objek tulisan atau gambar lain yang bukan bertipe Movie Clip. Jadi bila 

ingin menggunakan Action Script pada suatu objek, objek tersebut harus diubah menjadi 

Movie Clip terlebih dahulu. Untuk membuka panel Actions, klik kanan objek yang ingin 

diberi Action Script kemudian pilih Actions atau bisa tekan tombol F9 pada keyboard. 

Berikut tampilan dari panel Action Script pada Adobe Flash Professional CS6. 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Panel Action 

Pada Flash, Action Script memilki beberapa fungsi dasar, antara lain :  
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1. Animation  

Animasi yang sederhana memang tidak membutuhkan Action Script, namun untuk 

animasi yang kompleks, Action Script akan sangat membantu. Sebagai contoh, animasi 

bola yang memantul di tanah yang mengikuti hukum fisika akan membutuhkan ratusan 

frame. Namun dengan menggunakan Action Script, animasi tersebut dapat dibuat hanya 

dalam satu frame. 

2. Navigasi 

Pergerakan animasi pada Flash secara default bergerak ke depan dari satu frame ke 

frame yang lainnya hingga selesai. Namun dengan Action Script, jalannya animasi dapat 

dikontrol untuk berhenti di suatu frame dan berpindah ke sembarang frame sesuai 

dengan pilihan dari user. 

3. User Input 

Action Script dapat digunakan untuk menerima suatu masukan dari user yang 

kemudian informasi tersebut dikirimkan kepada server untuk diolah. Dengan 

kemampuan ini, Action Script dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi web 

berbasis Flash. 

4. Memutar Musik 

Selain animasi yang berupa gerakan, pada program Flash juga dapat diinputkan 

sebuah musik sehingga animasi yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Pada hal ini 

Action Script dapat digunakan untuk mengontrol balance dan volume dari musik 

tersebut. 

2.6. Wavepad Sound Editor 

Wavepad Sound Editor merupakan software komputer untuk editing suara, editing 

musik, untuk merekam suara. bisa memperbaiki suara atau file audio yang terlalu 
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pelan. Mengubah intonasi, tinggi rendahnya nada. Melembutkan suara yang kasar, 

atau mengkasarkan suara yang lembut. 

2.7. Corel Draw 

CorelDraw adalah aplikasi design grafis yang digunakan untuk membuat berbagai 

macam design seperti logo, kartu nama, kalender, poster, stiker dan lain-lain yang 

terkenal dalam dunia digital. 

2.8. Penyuluhan 

Penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan 

komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat 

mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik (Ban, 1990). 

Menurut (Mardikanto, 1987), Penyuluhan sebagai proses komunikasi 

pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan 

pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

2.8.1   Definisi Penyuluhan  

1. Penyuluhan adalah sesuatu kegiatan penyampaian informasi kepada orang 

lain, dengan harapan orang tersebut dapat berubah perilakunya dengan mau 

melaksanakan informasi yang disampaikan. 

2. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu social yang 

mempelajari sistem dan proses perubahan paa individu serta masyarakat 

agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang 

diharapkan (Setiana. L, 2005). 
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3. Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak 

sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang 

lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh-kembangkan partisi-pasi 

masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). 

 

2.9.   Lansia 

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan 

manusia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang 

kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih 

dari 60 tahun (Maryam dkk, 2008).  

Berdasarkan defenisi secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) 

apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap 

lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh 

untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh 

kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres 

fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta 

peningkatan kepekaan secara individual (Efendi, 2009).  

2.9.1   Perubahan-perubahan lansia secara alamiah  

(Darmojo, Boedhi,et al.2000), Perubahan-perubahan secara fisik,sistem 

tubuh, kekebalan tubuh, kognitif juga pasti akan dialami pada masa lansia, 

perubahan-perubahan tersebut dialami oleh lansia secara alamiah. 

Perubahan yang terlihat secara fisik antara lain :  

1. Kulit mulai mengendur dan wajah mulai keriput serta garis-garis  
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2. Rambut mulai beruban 

3. Gigi mulai lepas (ompong) 

4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang 

5. Mudah lelah 

6. Mudah jatuh 

7. Gerakan  menjadi lamban dan kurang lincah 

8. Posisi badan membungkuk 

Perubahan juga terjadi pada masa lansia secara kognitif antara lain sering lupa, 

ingatan tidak berfungsi dengan baik. 

2.9.2  Penyakit umum pada lansia 

Beberapa penyakit yang sering dialami pada masa lansia antara lain : 

1. Osteo Artritis (OA) 

OA adalah peradangan sendi yang terjadi akibat peristiwa mekanik 

dan biologik yang mengakibatkan penipisan rawan sendi, tidak stabilnya 

sendi, dan perkapuran. 

2. Osteoporosis 

Osteoporosis merupakan salah satu bentuk gangguan tulang dimana 

masa atau kepadatan tulang berkurang. 

3. Hipertensi 

Hipertensi merupakan kondisi dimana tekanan darah sistolik sama 

atau lebih tinggi dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih tinggi dari 

90mmHg, yang terjadi karena menurunnya elastisitas arteri pada proses 

menua. Bila tidak ditangani, hipertensi dapat memicu terjadinya stroke, 
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kerusakan pembuluh darah (arteriosclerosis), serangan/gagal jantung, dan 

gagal ginjal. 

4. Diabetes Mellitus 

Sekitar 50% dari lansia memiliki gangguan intoleransi glukosa 

dimana gula darah masih tetap normal meskipun dalam kondisi puasa. 

Kondisi ini dapat berkembang menjadi diabetes melitus, dimana kadar gula 

darah sewaktu diatas atau sama dengan 200 mg/dl dan kadar glukosa darah 

saat puasa di atas 126 mg/dl. Obesitas, pola makan yang buruk, kurang olah 

raga dan usia lanjut mempertinggi risiko DM. Sebagai ilustrasi, sekitar 20% 

dari lansia berusia 75 tahun menderita DM. Beberapa gejalanya adalah sering 

haus dan lapar, banyak berkemih, mudah lelah, berat badan terus berkurang, 

gatal-gatal, mati rasa, dan luka yang lambat sembuh. 

5. Dimensia 

Merupakan kumpulan gejala yang berkaitan dengan kehilangan 

fungsi intelektual dan daya ingat secara perlahan-lahan, sehingga 

mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari. 

6. Alzheimer 

Merupakan jenis demensia yang paling sering terjadi pada usia 

lanjut. Adanya riwayat keluarga, usia lanjut, penyakit vaskular/pembuluh 

darah (hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi), trauma kepala merupakan 

faktor risiko terjadinya demensia. Demensia juga kerap terjadi pada wanita 

dan individu dengan pendidikan rendah. 

7. Jantung Coroner 
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Penyempitan pembuluh darah jantung sehingga aliran darah menuju 

jantung terganggu. Gejala umum yang terjadi adalah nyeri dada, sesak napas, 

pingsan, hingga kebingungan.KankerKanker merupakan sebuah keadaan 

dimana struktur dan fungsi sebuah sel mengalami perubahan bahkan sampai 

merusak sel-sel lainnya yang masih sehat. Sel yang berubah ini mengalami 

mutasi karena suatu sebab sehingga ia tidak bisa lagi menjalankan fungsi 

normalnya. Biasanya perubahan sel ini mengalami beberapa tahapan, mulai 

dari yang ringan sampai berubah sama sekali dari keadaan awal (kanker). 

Kanker merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit jantung. 

Faktor resiko yang paling utama adalah usia. Dua pertiga kasus kanker terjadi 

di atas usia 65 tahun. Mulai usia 40 tahun resiko untuk timbul kanker 

meningkat. 

2.9.3 Pola Hidup Sehat pada Lansia 

1.  Pola makanan 

Gaya hidup sehat yang paling utama bagi lansia adalah pola makan, 

makanan yang boleh dikonsumsi yang disarankan adalah sayuran, gandum, buah-

buahan yang tidak memicu asam lambung seperti jeruk manis, dan pepaya. 

Hindari juga segala makanan yang mengandung telur karena dapat menyebabkan 

kolesterol tinggi. 

2. Olahraga Secara Teratur 

Usia bertambah, tingkat kesegaran jasmani akan turun. Penurunan 

kemampuan akan semakin terlihat setelah umur 40 tahun, sehingga saat lansia 

kemampuan akan turun antara 30% – 50%. Oleh karena itu, bila usia lanjut ingin 

berolahraga harus memilih sesuai dengan umur kelompoknya, dengan 

kemungkinan adanya penyakit. Olah raga usia lanjut perlu diberikan dengan 
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berbagai patokan, antara lain beban ringan atau sedang, waktu relatif lama, 

bersifat aerobik dan atau kalistenik, tidak kompetitif atau bertanding, hindari 

merokok. 

3.  Istirahat, tidur yang cukup 

Sepertiga dari waktu dalam kehidupan manusia adalah untuk tidur. 

Diyakini bahwa tidur sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan dan proses 

penyembuhan penyakit, karna tidur bermanfaat untuk menyimpan energi, 

meningkatkan imunitas tubuh dan mempercepat proses penyembuhan penyakit 

juga pada saat tidur tubuh mereparasi bagian-bagian tubuh yang sudah aus. 

Umumnya orang akan merasa segar dan sehat sesudah istirahat. Jadi istirahat dan 

tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. 

4. Menjaga kebersihan 

Menjaga kebersihan tidak hanya menjaga kebersihan badan saja tetapi 

juga kebersihan lingkungan dimana lansia tersebut tinggal, contoh membersihan 

badan : mandi minimal 2 kali sehari, mencuci tangan sebelum makan atau 

sesudah mengerjakan sesuatu dengan tangan, membersihkan atau keramas 

minimal 1 kali seminggu, sikat gigi setiap kali selesai makan, membersihkan 

kuku. Kemudian contoh menjaga kebersihan lingkungan : didalam ruangan 

tempat lansia tinggal bersihkan dari debu dan kotoran setiap hari, tutupi makanan 

di meja makan. Pakain, sprei, gorden, karpet, seisi rumah, termasuk kamar mandi 

dan WC harus dibersihkan secara periodik. 

5. Minum suplemen gizi yang diperlukan 

Pada lansia akan terjadi berbagai macam kemunduran organ tubuh, 

sehingga metabolisme di dalam tubuh menurun. Hal tersebut menyebabkan 
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pemenuhan kebutuhan sebagian zat gizi pada sebagian besar lansia tidak 

terpenuhi secara adekuat. Oleh karena itu jika diperlukan, lansia dianjurkan untuk 

mengkonsumsi suplemen gizi. Tapi perlu diingat dan diperhatikan pemberian 

suplemen gizi tersebut harus dikonsultasikan dan mendapat izin dari petugas 

kesehatan. 

6. Memeriksa kesehatan secara teratur 

Pemeriksaan kesehatan berkala dan konsultasi kesehatan merupakan 

kunci keberhasilan dari upaya pemeliharaan kesehatan lansia. Walaupun tidak 

sedang sakit lansia perlu memeriksakan kesehatannya secara berkala, karena 

dengan pemeriksaan berkala penyakit-penyakit dapat diketahui lebih dini 

sehingga pengobatanya lebih mudan dan cepat dan jika ada faktor yang beresiko 

menyebabkan penyakit dapat di cegah. 

7. Mental dan batin tenang dan seimbang 

Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME dan menyerahkan diri kita 

sepenuhnya kepadaNya. Hal ini akan menyebabkan jiwa dan pikiran menjadi 

tenang. 

8. Perlu Rekreasi 

Untuk menghilangkan kelelahan setelah beraktivitas selama seminggu 

maka dilakukan rekreasi. Rekreasi tidak harus mahal, dapat disesuaikan denga 

kondisi dan kemampuan. Rekreasi dapat dilakukan di pantai dekat rumah, taman 

dekat rumah atau halaman rumah jika mempunyai halaman yang luas bersama 

keluarga dan anak cucu, duduk bersantai di alam terbuka. 

9. Hubungan antar sesama yang sehat 
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Pertahankan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman, 

karena hidup sehat bukan hanya sehat jasmani dan rohani tetapi juga harus sehat 

sosial. Dengan adanya hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman 

dapat membuat hidup lebih berarti yang selanjutnya akan mendorong seseorang 

untuk menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya karena ingin 

lebih lama menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai dan 

disayangi. 

2.10  Studi Sejenis 

Ismail, T.H.A. (2013), dalam laporan penelitianya yang berjudul “FILM 

ANIMSAI 2D (DIMENSI) PENYULUHAN KB”  menjelaskan bahwa melihat 

penyuluhan KB yang berada di wilayah Banyumas lebih banyak menggunakan media 

penyuluhan menggunakan pamphlet atau poster. Selama ini jarang terlihat sebuah 

Puskesmas di wilayah Banyumas menggunakan video animasi sebagai alat pengantar 

penyuluhan KB untuk menarik dan mengajak masyarakat akan kesadaran dan pentingnya 

dalam berKB. 

Juweli, F. (2013), dalam laporan penelitiannya yang berjudul “PERANCANGAN 

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT LINDUNGI HUTAN BORNEO BERBASIS 

ANIMASI 2D UNTUK GERAKAN SAVE BORNEO UNIVERSITAS SANATA 

DHARMA” menjelaskan bahwa melihat permasalahan yang timbul di Kalimantan, 

seperti penebangan hutan secara illegal dan besar-besaran untuk membuka lahan 

perkebunan dan pertambangan. Pembalakan hutan jika dilakukan terus menerus akan 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat 

maupun satwa-satwa, sehingga dengan adanya iklan layanan masyarakat berbasis animasi 

2D ini diharapkan pesan dari kampanye Save Borneo dapat tersampaikan kepada 

masyarakat. 
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Andriany, P. (2016), dalam laporan penelitiannya yang berjudul 

“PERBANDINGAN EFEKTIFITAS MEDIA PENYULUHAN POSTER DAN 

KARTUN ANIMASI TERHADAP PENGETAHUANKESEHATAN GIGI DAN 

MULUT” dengan kesimpulan yaitu: media penyuluhan kartun animasi lebih efektif 

dibandingkan media poster dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut 

pada siswa/i kelasV SDN 24 Kota Banda Aceh. Pengetahuan kesehatan gigi dan mulut 

pada siswa/i kelas V SDN 24 Kota Banda Aceh setelah diberikan media penyuluhan 

poster lebih baik daripada sebelum diberikan media penyuluhan. Pengetahuan kesehatan 

gigi dan mulut pada siswa/i kelas V SDN 24 Kota Banda Aceh setelah diberikan media 

penyuluhan kartun animasi lebih baik daripada sebelum diberikan media penyuluhan. 

Kuntari, R.D. (2016), dalam laporan penelitiannya yang berjudul “MEDIA 

PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEDHOFILIA 

BERBASIS MULTIMEDIA” menjelaskan bahwa berbagai kasus timbul karena orang tua 

membiarkan putra-putrinya bergaul bebas dengan pelaku, disebabkan karena orang tua 

sendiri tidak mengetahui kurang paham bahwa seseorang merupakan pedhofilia. Dari 

penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah perangkat lunak media penyuluhan 

pencegahan dan penanggulangan pedhofilia berbasis multimedia yang dapat digunakan 

untuk memberikan informasi tentang pedofilia bagi para orang tua agar anak-anaknya 

tidak menjadi korban kekerasan anak dan pelecehan seksual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  didapat  kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Cara membuat Sistem Animasi Penyuluhan ada beberapa tahapan, 

tahap-tahapannya tersebut terdiri dari 6 tahap yaitu : concept, design, 

material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Pada tahap 

testing menggunakan metode blackbox untuk menguji fungsional sistem 

animasi penyuluhan dan pengujian validator media untuk menguji 

kelayakan sistem. Tanggapan validator media pada tahap pengujian 

kelayakan sistem mengenai aspek konten menyatakan setuju dengan 

memperoleh hasil rata-rata 3,4 dalam range skor 3-3,9 dan aspek 

operasional menyatakan sejutu dengan memperoleh hasil 3,3 dalam 

range skor 3-3,9. 

2. Sistem Animasi penyuluhan bermanfaat bagi perawat sebagai media 

untuk kegiatan penyuluhan dengan berdasarkan perolehan hasil dari uji 

validasi materi dan uji validasi pengguna kepada perawat. Hasil uji 

validasi materi menyatakan sejutu dengan memperoleh hasil rata-rata 

3,1 mengenai aspek perubahan lansia secara alamiah, kemudian 

mengenai aspek penyakit umum lansia menyatakan setuju dengan 
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memperoleh hasil rata-rata 3,06 dan mengenai aspek pola hidup sehat 

lansia menyatakan setuju dengan memperoleh hasil rata-rata 3,2. 

Kemudian untuk uji validasi pengguna kepada perawat, menyatakan 

setuju dengan memperoleh hasil rata-rata 3,1 mengenai aspek manfaat 

dan menyatakan setuju dengan memperoleh hasil rata-rata 3,2 mengenai 

aspek operasional. Dengan demikian sistem animasi penyuluhan 

bermanfaat bagi perawat sebagai media untuk kegiatan penyuluhan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil dan pembahasan, diajukan saran penelitian sebagai 

berikut : 

Peranan perawat sangat dominan dalam merawat lansia di Wisma Lansia 

sehingga selain memberikan perawatan kepada lansia, perawat juga harus dapat 

memberikan pengetahuan wawasan kepada lansia mengenai hidup sehat. 
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