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Deskripsi Produk :  

 

NervEd adalah singkatan dari Nerve Education. NervEd merupakan alat peraga untuk 

mendukung proses belajar mengajar pada siswa SMA khususnya mata pelajaran biologi, lebih 

tepatnya pada bab sistem saraf. Produk NervEd dapat membantu para Guru biologi untuk 

menjelaskan mekanisme kerja pada sistem saraf. Sistem saraf yang dijelaskan dengan alat 

peraga NervEd ini menggambarkan 2 tangan yaitu tangan kanan, tangan kiri, otak dan tulang 

belakang. Sistem saraf  yang bekerja yaitu sistem saraf sensorik dan motorik. Sistem sensorik 

bekerja dari tangan sampai ke tulang belakang, sedangkan sistem motorik bekerja dari otak 

sampai ke tangan. Dalam mendukung membantu menjelaskan mekanisme kerja sistem saraf, 

produk NervEd dilengkapi dengan komponen kelistrikan seperti kabel, steker, sensor sentuh 

dan lampu. Steker berfungsi sebagai alat penyalur sistem saraf motorik dari otak sampai ke 

tangan, peletakkan steker yaitu dibagian otak, dan sistem saraf motorik akan mulai bekerja 

jika steker tersebut ditekan. Sensor sentuh berfungsi sebagai alat penyalur sistem saraf 

sensorik dari tangan sampai ke tulang belakang, sensor sentuh diletakan pada tangan, dan 

sistem saraf sensorik akan mulai bekerja jika sensor sentuh mulai mendeteksi objek yang 

menyentuh sensor tersebut. Lampu disini berguna untuk menunjukkan alur kerja sistem 

saraf sensorik dan motorik, bagian-bagian yang dilalui oleh sistem saraf sensorik dan motorik 

akan ditunjukkan dengan nyala lampu. Fitur yang dimiliki NervEd adalah teknologi 

Augmented Reality (AR), alat peraga khususnya mata pelajaran biologi yang beredaran di 

pasar masih jarang bahkan belum ada yang menggunakan teknologi AR, sehingga PT 

Pramudya Pradana menyematkan teknologi AR yaitu berupa video dan 3 Dimensi dari bentuk 

otak manusia pada produk NervEd. Teknologi AR ini akan membantu menjelaskan atau 

memvisualisasikan kepada siswa SMA bagaimana cara kerja sistem saraf dan bagian-bagian 

pada otak manusia, sehingga siswa SMA lebih mudah untuk memahami materi sistem saraf 

tanpa harus membayangkan cara kerja sistem saraf. 



  



  



  



  



  



  



  





  



 

  



 



  



 


