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Abstrak 

Peningkatan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) 
menjadi salah satu perhatian dunia. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
menurunkan AKI dan AKB yaitu melalui pemberian informasi secara dini  pada 
calon pengantin mengenai tanda dan bahaya kehamilan melalui media 
pembelajaran berbasis android diharapkan dapat mempermudah calon 
pengantin untuk mendapat informasi. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui 
penggunaan media pembelajaran KIE berbasis android untuk calon pengantin 
di Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta.Jenis penelitian  evaluatif-kualitatif , 
tipe penelitian clinical trial. Informan penelitian adalah calon pengantin wanita 
yang terdaftar di KUA Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta. Teknik 
sampling: purposive sampling . Sampel pada penelitian ini sebanyak 3 
informan. Metode pengumpulan data:observasi, wawancara  mendalam, 
pencatatan, materi audio dan visual. Metode pengolahan data: reduksi , 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terdapat 3 tema 
utama antara lain 1) kelebihan aplikasi  2) kelemahan aplikasi 3) kemudahan 
aplikasi.  

Kata Kunci: Calon Pengantin, KIE, Android. 

 
Abstract 

The increase of maternal mortality rate (MMR) and  child mortality rate (CMR) 
became on of the world’s attention.  Efforts that can be done to reduce MMR 
and CMR is throught eraly information to the prospective bride abaout signs 
and danger of pregnancy through android-based learning media is expected to 
facilitate the bride to get information.The research purposes is to know the use 
of media android-based learning (KIE) for future bride in Sedayu 
BantulYogyakarta.The type of research  is evaluative-qualitative with type 
research is clinical-trial. Informan in research is future bride who has been 
registered in the religious affairs office of Sedayu  Bantul 
Yogyakarta.Sampling technique using proposive sampling. The sample of the 
research  as many 3 informant. Methods of data collection using observation, 
in-deptt interviews, recording, audio and visual material. Data processing 
methods include data reduction, data presentation, and conclusions. The 
research result are there are 3 main themes , 1) application advantages 2) 
application weakness 3) ease of application.  

Keyword: Future Bride, KIE, Android 
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PENDAHULUAN 

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

menjadi salah satu perhatian dunia. Pada kasus kematian ibu, diartikan sebagai 

„‟ tiga terlambat” yaitu terlambat dalam mengenal tanda bahaya dan mengambil 

keputusan dalam keluarga, terlambat mencapai tempat pelayanan, dan terlambat 

dalam mendapatkan pertolongan medis yang memadai (1).  

World Healh Organization (WHO) tahun 2014 mengemukakan bahwa 

jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia sangat tinggi, yaitu sebanyak 800 

perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi saat kehamilan dan 

kelahiran anak. Selain itu, pada tahun 2013 angka kematian perempuan selama 

dan setelah kelahiran lebih dari 289.000 (2). Di Indonesia sekitar 28% kematian 

ibu disebabkan karena perdarahan, 13% eklampsia, 9% partus lama, 11% akibat 

komplikasi saat aborsi, dan sekitar 10% diakibatkan karena infeksi dengan total 

kematian ibu sebanyak 307 per 100.000 kelahiran hidup . Jumlah kematian ibu di 

Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun 2009-2014 yaitu sebanyak 204 

per 100.000 kelahiran hidup menjadi 46 per 100.000 kelahiran hidup (3). Jumlah 

kematian ibu di Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun 2009-2014 yaitu 

sebanyak 204 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 46 per 100.000 kelahiran 

hidup 

Selain Angka Kematian Ibu (AKI), salah satu yang menjadi fokus masalah 

WHO adalah Angka Kematian Bayi (AKB) . Angka kematian bayi didefinisikan 

sebagai kematian bayi umur 0-11 bulan. Data dari Seksi Kesehatan Keluarga 

dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyebutkan pada tahun 2009-2014 

terjadi peningkatan angka kematian bayi yaitu sebanyak 11,8 per 1000 kelahiran 

hidup menjadi 14,19 per 1000 kelahiran hidup (4) . Adanya peningkatan angka 

kematian bayi tersebut menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk 

menurunkan angka kematian bayi belum optimal.  

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menurunkan AKI dan 

AKB salah satunya adalah dengan memberikan pengetahuan ibu tentang tanda 

bahaya kehamilan sejak dini, yaitu melalui konseling maupun upaya pendidikan 

kesehatan pada wanita usia subur pranikah atau calon pengantin (5). 

Pengetahuan yang didapat oleh calon pengantin maupun wanita usia subur tidak 
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hanya diperoleh dari tenaga kesehatan, namun dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, salah satu diantaranya adalah melalui internet menggunakan komputer 

maupun andorid. Pesatnya kemajuan internet di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia dipandang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi serta 

merubah gaya hidup masyarakat (6).  

Salah satu media yang sering digunakan untuk memperoleh fasilitas 

internet adalah android. Android adalah suatu sistem operasi yang berbasis 

Linux serta dirancang khusus untuk perangkat seluler layar sentuh, seperti 

telepon pintar dan komputer tablet android (7). Penggunaan android dikalangan 

masyarakat sekarang sudah banyak ditemukan salah satunya pada bidang 

penyediaan informasi  yang memanfaatkan android sebagai penghubung dengan 

para penggunanya yang dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan 

aplikasi serta mencari informasi. Namun, di Indonesia khususnya pada tempat 

pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi kepada pasien mengenai 

materi konseling masih menggunakan lembar balik serta leaflet dan jarang 

ditemukan penggunaan aplikasi yang berbasis android. Berdasarkan uraian di 

atas, peneliti tertarik untuk mengaplikasikan bentuk KIE pada calon pengantin 

khususnya degan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan android. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode evaluatif-kualitatif dengan 

tipe penelitian clinical trial untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara 

sistematik serta menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan, 

sedangkan tipe clinical trial adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan 

untuk menguji efektivitas dari suatu program (8). Metode pedekatan pada 

penelitin ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta pada bulan Mei 2018. Populasi pada 

penelitian adalah calon pengantin perempuan yang telah terdaftar di KUA 

Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta pada bulan Maret sampai Mei sebanyak 

44 pasang  dengan jumlah informan penelitian sebanyak 3 informan. Teknik 

sampel  menggunakan purposive sampling , pemilihan informan berdasarkan 

kebutuhan peneliti serta memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara 
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secara mendalam, pencatatan, materi audio dan visual. Metode pengolahan data 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen 

pengumpulan data melalui panduan wawancara dan tape recording. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1.1 karakteristik informan 

Kode  Umur Tingkat  
Pendidikan 

Pekerjaan 

I1 27 S1 Guru 
I2 26 S1 Karyawan Swasta 
I3 20 SMK Buruh 

 

Usia informan lebih dari 20 tahun. Tingkat pendidikan paling rendah SMK 

dan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah S1. Pekerjaan informan pertama 

sebagai guru, informan kedua sebagai karyawan swasta dan informan ketiga 

sebagai buruh. Keseluruhan informan telah terdaftar sebagai calon pengantin di 

KUA Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta. 

Berdasarkan analisis data pada hasil wawancara terdapat 3 tema utama 

yaitu: 

1) Kelebihan aplikasi 

Kelebihan dalam aplikasi teridentifikasi 3 sub tema yaitu ; kemudahan dalam 

mengenali tampilan/fitur aplikasi, hal-hal yang menarik dari tampilan/fitur 

aplikasi dan bagian yang menjadi perbedaan tampilan aplikasi dengan media 

lain (leaflet dan lembar balik).  

 Informan dalam mengenali tampilan/fitur aplikasi mengalami 

kemudahan karena dibantu dengan penamaan dan gambar yang terdapat 

pada aplikasi.  
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Gambar 1.2 Gambar Tampilan Aplikasi 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan infroman berikut ini : 

“....emm menurut saya sih aplikasinya mudah dikenali karena dari 

gambarnya yang seperti ibu hamil dan dari namanya catin bijak jadi tidak 

terlalu sulit mencarinya’’ (I1). 

“....inikan aplikasinya udah ada nama sama gambarnya ny juga ibu hamil jadi 

mudah kalau mau carinya mbak, gampang gitu buat dikenali atau dilihatnya’’ 

(I2). 

”....gampang si mbak, udah ada namanya sama gambar ibu hamil itu” (I3).  

Adanya nama yang mewakili aplikasi dan disertai gambar yang 

menarik membuat infroman merasa tertarik untuk membuka dan membaca 

aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut ini: 

“....yang menarik itu dari penamaannya dari situ sudah tau maksud 

pembuatan aplikasinya, terus dari gambar depannya itukan gambar ibu 

hamil jadi menarik aja buat dibuka” (I1). 

“....yang menarik karna dari nama terus ada gambar-gambar nya” (I2). 

“.... dari nama nya mbak, sama gambar ibu ibu yang lagi hamil itu mbak” (I3). 

Selain itu, informasi yang disusun secara tersendiri memudahkan 

informan dalam menggunakan aplikasi dan bentuk infromasi yang 

disampaikan melalui aplikasi memudahkan informan dalam mengulang 

materi. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut ini: 

“....Kalau leaflet itu kadang kita harus bolak balik kan ya buat membacanya, 

jadi kalau aplikasi ini lebih gampang buat membaca apalagi jaman sekarang 

android itu sudah banyak digunakan dan setiap saat orang pasti pegang 

android” (I1). 

“.... Kalau leaflet kan kita bacanya harus bolak balik gitu ya mbak, jadi kalau 

dengan aplikasi ini tinggal buka aja menu-menunya juga udah ada terus kita 

juga sering pegang hp jadi kapan pun bisa buka aplikasinya ’’ (I2). 

“....Setau saya si ya mbak kalau leaflet itu bentuknya kan kertas yang dilipet-

lipetkan mbak, jadi kalau mau baca itu harus bolak balik terus kalau selesai 

baca kadang langsung kebuang, kalau aplikasikan tinggal dibuka aja kita 

bisa baca berulang-ulang besok-besoknya” (I3). 
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Hal ini sesuai dengan salah satu manfaat pembuatan media 

pembelajaran berbasis android yaitu menarik peserta didik karena isi aplikasi 

android bisa bermacam-macam seperti materi, gambar, vidio dan kuis 

interaktif (9). Penelitian lain menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan mengenai motivasi belajar pada kelompok kontrol dan eksperimen 

yang diberikan media pembelajaran berbasis android, dimana pada 

kelompok eksperimen menunjukan motivasi belajar yang lebih baik (10). 

2) Kelemahan aplikasi 

Kelemahan dalam aplikasi teridentifikasi 3 sub tema yaitu ; kendala dalam 

menggunakan aplikasi, kesulitan dalam mengenali tampilan/fitur aplikasi dan 

kelengkapan informasi.  

Beberapa informan mengatakan mendapatkan kendala saat 

pertama kali ingin menggunakan aplikasi akibat informan tidak memahami 

pengaturan dari handphone. Namun setelah aplikasi tersebut berhasil di 

pasang, informan tidak mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“....Emm,, itu tadi pas udah di download aplikasinya kadang kita ga paham 

sama pengaturan android nya jadi kesulitan nya disitu, sama kalau 

aplikasinya terlalu besar ukurannya kadang gak bisa digunakan. Tapi kalau 

cara menggunakannya si mudah saja kelihatanya karna di dalam nya juga 

sudah tersusun sendiri-sendiri materi dan gambar nya “ (I1). 

“....Kalau kendala mungkin misalkan dari hp nya yang gak mendukung 

mbak” (I2). 

“....Kendalanya sih gak ada ya mbak, kemarin juga habis di download terus 

gampang kok gunainnya ” (I3). 

Penamaan dan pemberian gambar pada tampilan aplikasi 

memudahkan informan dalam mengenali tampilan/fitur aplikasi yang dibuat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut ini: 

“....Saya rasa gak ada ya... itu tadi karna sudah ada nama dan gambar nya 

yang bikin orang itu cepet buat ngeliatnya” (I1). 

“... Saya rasa sih gak ada ya mbak, karna udah dibantu sama nama dan 

gambar-gambar itu tadi” (I2). 

“.... Gak ada mbak, karna kita juga udah dibantu sama nama dari aplikasi ini” 

(I3).  
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Selain itu, Informasi yang dimuat dirasa sudah lengkap karna 

disertai gambar, keterangan serta contoh yang membantu infroman dalam 

memahami isi dari materi. Namun ada beberapa bahasa asing yang tidak 

dipahami oleh informan sehingga informan kebingungan dengan maksud 

dari bahasa asing tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“.... Emmm,kalau dari materinya karna saya juga bukan orang kesehatan 

menurut saya si sudah lengkap terus sudah ada tambahan keterangan dan 

gambar gambar nya jadi tidak terlalu sulit buat memahaminya, mungkin dari 

beberapa bahasa asing aja yang kadang orang awam itu gak semua nya 

paham mbak..’’ (I1). 

“.... kalau informasinya saya rasa sudah lengkap, sudah ada keterangan 

terus ada contoh dan gambar-gambarnya juga jadi mudah dipahami” (I2). 

“.... Informasinya si kaya nya sudah lengkap, dari keterangan-keterangannya 

terus udah ada contohnya juga jadi saya juga paham sama materi-

materinya” (I3). 

Informasi yang dimuat pada aplikasi sebelumnya telah dilakukan 

uji validitas oleh 9 dosen Universitas Alma ata yaitu terdiri dari dosen 

keperawatan dan kebidanan. Dalam penyajiannya, peneliti tidak lupa 

menambahkan keterangan, gambar serta contoh untuk membantu informan 

dalam memahami materi. Hal ini sesuai dengan  penelitian yang dilakukan 

oleh Purbasari, Rohmi Julia tahun 2013 mengatakan bahwa penyusunan 

materi yang disertai dengan gambar maupun contoh dapat membantu 

pengguna dalam memahami materi yang disajikan (11). 

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Utami, tahun 

2018 bahwa terdapat pengaruh pemberian informasi mengenai persiapan 

kehamilan menggunakan lembar balik dengan tingkat pengetahuan pada 

calon pengantin (12). 

3) Kemudahan aplikasi 

 Kemudahan pada aplikasi teridentifikasi 4 sub tema, yaitu 

kemudahan dalam menginstal aplikasi, kemudahan dalam menggunakan 

aplikasi, kemudahan dalam menemukan materi serta frekuensi 

menggunakan aplikasi.  

Aplikasi yang dibuat merupakan bentuk aplikasi uji coba sehingga 

peneliti belum mempublikasikan secara luas melalui playstore. Beberapa 
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kesulitan yang dialami oleh informan ketika ingin menlakukan pengsintalan 

diantaranya disebabkan karena infroman tiak memahami pengaturan 

handphone informan dalam melakukan pemasangan aplikasi baru, sehingga 

infroman sedikit kesulitan menginstal aplikasi tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini: 

“.... Kalau mengisntal ny agak sulit ya karna ini kan belum di playstore terus 

kalau kitanya gak paham sama pengaturan  hpnya jadi susah buat instalnya, 

tapi kemaren sudah dicoba dari hp mbak saya ternyata emang pengaturan 

hp saya yang belum di ubah , mudah aja si intsalnya’’ (I1). 

“.... Saya rasa cara mengisntalnya mudah sih, sama kaya aplikasi yang lain. 

Mungkin karna saya kurang paham sama pengaturan hpnya jadi sedikit 

kesulitan” (I2). 

“.... Ya kemaren habis di download langsung bisa di instal”   (I3).  

Aplikasi yang digunakan peneliti  hanya membutuhkan jaringan 

internet pada saat mendownload sehingga memudahkan informan dalam 

menggunakan aplikasi secara berulang-ulang karena tidak bergantung pada 

jaringan internet. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan berikut 

ini: 

“.... Menurut saya karna inikan cuman sekali instal dan kita gak perlu 

jaringan internet lagi buat membukanya jadi lebih mudah aja gtu’’ (I1). 

“....Karna ini cuman sekali download terus langsung bisa dibuka dan gak 

harus pake internet terus jadinya kita juga gampang buat gunain aplikasinya 

mbak” (I2). 

“... Mudah lah mbak, kita tinggal buka aja gak harus pake internet lagi cuman 

sekali download doang terus kita bisa gunain kapan aja” (I3). 

Selain itu, penyusunan materi yang idbuat secara tersendiri 

memudahkan informan dalam menemukan serta mencari materi. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan informan berikut ini: 

“.... Mudah si mbak, soal nya sudah ada tersusun sendiri sendiri sama kalau 

boleh saran nanti ditambahkan media search biar kita langsung cari 

informasi yang mau kita baca mbak, jadi gak harus di roll kebawah’’ (I1). 

“.... Ini kan sudah ada nama nya terus ada menu-menu nya sendiri jadi ya 

mudah mbak, tinggal di sentuh sentuh aja nti udah kebuka” (I2). 
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“.... Materinya juga udah tersusun sendiri sendiri jadi kita tinggal buka aja” 

(I3).  

Informan memiliki status pekerjaan yang berbeda-beda sehingga 

frekuensi dalam menggunakan aplikasi dilakukan ketika sedang bersantai 

yaitu sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan informan berikut: 

“.... Karna kesibukan saya sebagai guru kelas 6 jadi agak jarang pegang hp, 

paling 2-3 kali mbak , itupun kalau saya sedang bersantai.’’ ( I1). 

“....2 kali an mbak, soal nya saya juga sibuk kerja” (I2).  

“....karna saya juga kerja, pegang hpnya mungkin lagi istirahat atau lagi 

dirumah aja jadinya paling 2-3 kali mbak karna pengen tau buat persiapan 

nanti mbk” (I3).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbasari, Rohmi 

Julia tahun 2013 bahwa penyusunan menu secara tersendiri memudahkan 

pengguna dalam memilih sendiri konten yang akan dipelajari (11). Media 

pembelajaran yang dikembangkan berupa aplikasi yang berbasis Adobe AIR 

( Adobe Integrated Runtime) yang dapat dijalankan pada perangkat bergerak 

berbasis android. Sehingga media pembelajaran dapat dijalankan kapanpun 

dan dimanapun. Hal tersebut sesuai dengan manfaat dari media 

pembelajaran berbasis android yaitu sebagai media pembelajaran yang 

efektif dan efisien karena praktis bisa dibawa kemana-mana (9). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kelebihan aplikasi terdapat pada kemudahan dalam mengenali tampilan/fitur 

aplikasi , tampilan aplikasi yang menarik, dan bagian yang menjadikan media 

tersebut berbeda dengan media lain seperti leaflet dan lembar balik. Kelemahan 

yang terdapat pada aplikasi diantaranya terdapat kendala dalam penggunaan 

aplikasi. Namun dengan adanya penamaan dan gambar pada aplikasi serta 

kelengkapan informasi memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi. 

Kemudahan dalam aplikasi terdiri kemudahan dalam melakukan pemasangan 

atau penginstalan aplikasi, kemudahan dalam menggunakan aplikasi, 

penyusunan materi secara tersendiri memudahkan pengguna dalam 

menjalankan atau menggunakan aplikasi kapanpun dan dimanapun dengan 
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jumlah frekuensi penggunaan sebanyak 2-3 kali/hari. Untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk 

menambahkan menu “glosarium” untuk membantu informan dalam memahami 

istilah asing yang terdapat dalam materi pembelajaran. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat melakukan pembaharuan mengenai materi-materi yang dirasa 

penting bagi calon pengantin.  

DAFTAR PUSTAKA  

1. Depkes RI. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia Tahun 2008. 
Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI; 2007. 

2. Maternal Mortality : World Health Organization (WHO) : 2014. 
3. Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. Jakarta : Kemenkes 

RI; 2015. 
4. Ministry of Health : Laporan Hasil Riset Kesehatan : 2011. 
5. Muslimatul, Liya. F, dkk. Efektivitas Penyuluhan Tentang Tanda Bahaya 

Kehamilan Pada Wanita Usia Subur (WUS) Pranikah di Desa Tambakharjo 
Kota Semarang [Internet] 2012. Available From: 
https://doi.org/10.26714/jk.2.1.2013.%25p. 

6. Internet User Based. Internet World Stats [Internet] 2012. Available From: 
https://www.slideshare.net/arinihanifa/internet-user-2012. 

7. Nazarudin, Safaat. Pemrograman Android Black Box. Jakarta: Jasakom; 
2014. 

8. Nursalam. Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis. 
Jakarta: Salemba Medika; 2016. 

9. Dwi Agustina, Astuti, dkk. Media Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis 
Android. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI; 2016. 

10. Prasetyo, Yogo D, dkk. Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Kimia 
Berbasis Android Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa SMA 
[Internet] 2015. Available from : 
https://media.neliti.com/media/publications/173568-ID-pengaruh-
penggunaan-media-pembelajaran-k.pdf.  

11. Purbasari, Rohmi Julia. Pengembangan Aplikasi Andorid Sebagai Media 
Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Siswa SMA 
Kelas X [Internet] 2013. Available from : https://jurnal-
online.um.ac.id/data/artikel/artikel2C484B69ABB15E4060342947D84D09F8.
pdf.  

12. Utami,DW. Pengaruh Konseling Persiapan Kehamilan Dengan Tingkat 
Pengetahuan Pada Calon Pengantin. 2018. 

13. Nurunniyah, Siti. Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Pengungsi 
Rawan Bencana Erupsi Merapi. Jurnal Ners & Kebidanan Indonesia. 
2014;2(2):57-61. 

14. Nurunniyah, Siti. History of Ilness is Strongly Associated with Preconception 
Anemia. Optimizing The Role Of Health Professionals To Improve Maternal 
And Child Health In Supporting Sustainable Development Goals (SDGs). 
2018. 

https://doi.org/10.26714/jk.2.1.2013.%25p
https://www.slideshare.net/arinihanifa/internet-user-2012
https://media.neliti.com/media/publications/173568-ID-pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-k.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/173568-ID-pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-k.pdf
https://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel2C484B69ABB15E4060342947D84D09F8.pdf
https://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel2C484B69ABB15E4060342947D84D09F8.pdf
https://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel2C484B69ABB15E4060342947D84D09F8.pdf



