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ABSTRACT 
 
 

A learning media Biology for class XI is a simulation model of learning CD program, 
in which there are simulations of activities that appear to be easily understood because it 
resembles the actual situation and make the students do not get bored of learning. Students 
also can train the knowledge of the chapter is presented, because in it there are exercises 
about, so they can measure how students' skills in understanding the material presented. 
With this learning CD is, in the hope that the students can easily and quickly understood. 

 
Making a CD-based learning with interactive multimedia Biology to be superior in its 

use, because pembuatannta combined with elements of drawing, animation, text and video. 
These elements will further suppress the contents of biological materials 

 
Software that is used in making this learning CD is Adobe Flash CS3, with other 

supporting software Adobe Photoshop CS3 for image processing, and Adobe Audition for 
audio from CD-making the learning. 
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1. Pendahuluan 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media 

pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan 

internet, perkembangan teknologi saat ini sangat diperlukan dibidang pendidikan. 

Teknologi informasi yang dikembangkan untuk keperluan pendidikan saat ini sedang 

mendapat perhatian sangat tinggi. Materi-materi yang disajikan melalui mulitmedia dapat 

lebih menarik dan mudah dipahami, terutama bagi obyek-obyek yang sulit ditemukan di 

alam sekitar. 

Sampai saat ini media pembelajaran interaktif melalui multimedia belum banyak 

dibuat oleh guru. Salah satu kendala pengembangan media pembelajaran interaktif 

(penggunaan teknologi informasi) adalah kurang dikuasainya teknologi pengembangan 

media interaktif oleh para guru. Piranti lunak pengembangan materi pembelajaran yang 

ada saat ini seperti Powerpoint atau Macromedia Flash cukup rumit sehingga hanya 

dikuasai oleh para pemrogram komputer sedangkan guru pada umumnya hanya 

menguasai pembelajarannya saja. Sehingga pengembangan materi pembelajaran 

interaktif dengan komputer kurang optimal. Pengembangan media pembelajaran 

interaktif bisa optimal dengan terjalinnya kerjasama antara programer komputer dengan 

guru, lebih ideal lagi adalah apabila seorang guru menguasai program komputer. Oleh 

karena itu seorang guru pada saat ini dituntut mampu mengembangkan metode 

pembelajaran yang lebih bervariasi dan tidak ketinggalan zaman. Seharusnya guru tidak 

ketinggalan dibidang komputer atau multimedia. 

 

2. Landasan Teori 
2.1 Pengertian Multimedia  

Istilah multimedia berasal dari dua buah kata yaitu: multi dan media, kata multi 

berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kata media berarti alat/sarana/piranti, 

media juga berarti alat/sarana/piranti untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Multimedia 

dapat juga diartikan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan 

tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

Terkandung 4 komponen penting multimedia, yaitu: Pertama, harus ada komputer 

yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar yang berinteraksi dengan kita. 

Kedua, harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi. Ketiga, harus ada 
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alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. 

Keempat, multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 

memproses, dan mengkomunikasikan informasi ide kita sendiri. Dengan menambahkan 

interaksi, multi berubah menjadi multimedia interaktif. Interaktif disini berarti pengguna 

aplikasi dapat mengatur urutan jalannya aplikasi, mengatur tempo dan yang lebih 

penting memilih apa yang ingin dilihat dan bagian mana yang tidak ingin dilihat. 

Menggabungkan media untuk menyampaikan informasi merupakan suatu hal yang 

bagus, tetapi penambahan interaksi akan jauh lebih bagus.  

3. Analisis  
3.1 Analisis PIECES 

Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus melakukan analisis terhadap kerja, 

informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan. Panduan ini dikenal 

dengan PIECES Analysis (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, 

Service). Dari analisi ini biasanya didapatkan beberapa masalah dan akhirnya dapat 

ditemukan masalah utamanya.  
3.1.1 Analisis Kerja (Performance) 

Analisis kinerja sistem dimaksudkan untuk meningkatkan sejauh mana kinerja dari 

sistem untuk menyelesaikan tahap-tahap pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu 

yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kinerja dapat diukur dari throughtput 

dan respon time. Throughtput adalah jumlah dari pekerjaan yang dilakukan suatu saat 

tertentu. Respon time adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau 

pekerjaan ditambah dengan waktu respone untuk menanggapi pekerjaan tersebut. 

Dalam hal kegiatan belajar mengajar throughtput adalah jumlah dari materi yang 

disampaikan pengajar kepada siswa setiap pertemuan. Sedangkan respon time adalah 

lamanya waktu untuk materi yang dapat dipahami baik oleh siswa. Didapati sistem lama 

ini memiliki kelemahan sistem dalam performance yaitu : 

 Penyampaian materi menggunakan buku, sehingga penjelasan tidak bisa dicerna 

dan dipahami dengan baik karena siswa hanya bisa membayangkan apa yang 

dijelaskan oleh guru 

 Penyampaian dilakukan berulang-ulang, sehingga jam mengajar menjadi lebih lama 

dan tergesa-gesa dalam penyampaiannya.  
 

3.1.2 Analisis Informasi (Information) 

Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian atau 

penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bagi
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penggunanya. Aplikasi pembelajaran biologi ini menggunakan pemanfaatan multimedia 

interaktif yang dapat menarik minat user, karena informasi yang disajikan yaitu dalam 

bentuk perpaduan antara teks, animasi dan video. Jika link-link yang dapat membawa 

pemakai (user) kepada informasi yang diinginkan, sehingga informasi tersebut lebih 

jelas dan lebih menarik.  

 
3.1.3 Analisis Ekonomi (Economic) 

Kestabilan ekonomi sangat menentukan sekali, karena berhubungan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan. Kelemahan dalam sistem yang lama adalah biaya dalam 

penyampaian materi, misalnya penyediaan gambar-gambar, membeli buku dan literatur 

lain yang berhubungan dengan materi yang disampaikan sehingga memerlukan biaya 

yang besar pula demi terlaksananya penyampaian materi tersebut. 

 

3.1.4 Analisis Pengendalian (Control) 

Analisis pengendalian digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem, mncegah dan 

mendeteksi penyalahgunaan atau kesalahan sistem. Semakin sedikit kesalahan yang 

dilakukan dalam suatu kegiatan, maka tingkat pengendalian suatu sistem semakin baik. 

Pada sistem yang lama apabila kualitas pengajar dalam penyampaian materi baik maka 

murid dapat mengerti materi yang disampaikan. Jika kualitas pengajar dalam 

penyampaian materi buruk maka dipastikan murid tidak sepenuhnya mengerti atas 

materi yang disampaikan. Dalam hal ini kinerja sistem lama masih bergantung pada 

kualitas pengajar dalam memberikan materi. 

 

3.1.5 Analisis Efisiensi (Efficiency) 

Efisiensi sering kali dihubungkan dengan bagaimana meminimalisasi pemborosan 

sumberdaya, waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan pengolahan data. 

Terkadang pengajar dalam penyampaian materi harus mengulangi materi yang 

disampaikan, sehingga waktu menjadi terbuang. Informasi yang dibutuhkan juga tidak 

tersedia pada satu buku, oleh karena itu diperlukan lebih banyak buku untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

 

3.1.6 Analisis Pelayanan (Services) 

Peningkatan pelayanan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 

kepuasan pada siswa. Tetapi pada sistem lama metode yang digunakan oleh para 

pengajar pada prinsipnya sama, yaitu dengan cara diskusi atau pun praktek secara 

langsung. Namun siswa suatu saat akan mengalami kejenuhan dengan metode tersebut 
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dan mempengaruhi hasil belajar siswa yang berujung jeleknya nilai siswa pada mata 

pelajaran tersebut. Dengan sistem yang baru, yaitu sistem yang interaktif, dengan 

ilustrasi dan animasi sehingga tidak membuat siswa cepat bosan, informasi bisa dicerna 

dengan baik dan lebih interaktif.  

 
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 
3.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsionalnya meliputi :  

1. Pada aplikasi ini terdapat empat tombol pilihan di menu utama (home), yang 

masing-masing tombol jika diklik akan menuju ke halaman yang dituju. 

2. Pada pilihan semester1 terdapat empat materi bahan ajar, dan enam  materi bahan 

ajar pada semester2. Dalam penyampaian materi tersebut disertai dengan gambar 

atau video untuk memperjelas materi yang ada.  

3. Pada pilihan Kuis, terdapat sepuluh soal setiap semesternya. 

4. Aplikasi ini terdapat cara menjawab kuis, yaitu dengan cara mengeklik pada pilihan 

jawaban yang tersedia, dan hasilnya akan di ketahui diakhir kuis.  

3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
Analisis kebutuhan non fungsional meliputi perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), dan sumber daya manusia (brainware). 

 

3.3 Analisis Kelayakan Sistem 
3.3.1 Analisis Kelayakan Teknis/Teknologi 

“Dapatkah sistem multimedia yang baru, yaitu Aplikasi Pembelajaran Multimedia 

Interaktif diterapkan menggunakan teknologi yang ada?”. 
Teknologi yang digunakan untuk menunjang operasional kelayakan teknik 

dalam hal ini diarahkan kepada pemanfaatan sistem pembelajaran yang biasa 

digunakan untuk membantu meringankan beban kerja guru, terutama guru Biologi kelas 

XI/IPA. Untuk itu teknologi yang tepat untuk diterapkan pada sistem baru ini yaitu 

dengan penggunaan satu unit computer atau notebook (laptop) standar multimedia 

untuk memperlancar serta mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan lebih maksimal dan efisien.  

 
3.3.2 Kelayakan Operasional / Organisasi 

 “Apakah sistem yang baru diterapkan, yaitu Aplikasi Multimedia Interaktif akan 

dapat diterapkan pada sistem yang sedang berjalan?” 
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Sistem yang sedang berjalan di sekolah-sekolah terutama SMA N 1 Seygan, 

saat ini sangat mendukung untuk diterapkannya sistem baru ini. Karena pada intinya 

penerapan sistem baru ini merupakan sistem yang tersendiri dan tidak akan 

mengganggu sistem lain yang sedang berjalan pada SMA N 1 Seyegan saat ini.  
  

3.3.3 Kelayakan Hukum 

 “Apakah sistem yang baru diterapkan, yaitu Aplikasi Multimedia Interaktif tidak 

melanggar etika dan hukum?”. 

Aplikasi multimedia ini dibuat dengan sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) 

khususnya kelas XI/IPA, dari segi isi tentunya akan disesuaikan dengan materi dan 

kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara hukum, 

aplikasi multimedia ini layak digunakan karena tidak bermasalah dengan kurikulum yang 

berlaku. 

 
3.3.4 Kelayakan Jadwal 

“Apakah sistem yang baru diterapkan, yaitu Aplikasi Multimedia Interaktif tidak ada 

kendala waktu?”. 

Aplikasi multimedia Interaktif dirancang berdasarkan kurikulum yang berlaku pada 

SMA N 1 Seyegan. Sehingga penggunaannya tidak kadaluarsa. Selain itu materi yang 

dibuat juga bersifat ilmu pasti yaitu Biologi, jadi mampu bertahan dalam waktu yang 

cukup lama. 

 
3.3.5 Kelayakan Ekonomi 

“Apakah sistem yang baru diterapkan, yaitu Aplikasi Multimedia Interaktif dapat 

mempengaruhi ekonomi ?”. 

Sebelum sistem ini dikembangkan maka perlu dihitung kelayakan ekonomisnya. 

Teknik untuk menilai hal ini disebut dengan analisis biaya atau kentungan (cost / benefit 

analys). 
 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1 Pengetesan Aplikasi dan User 
4.1.1 Pengetesan button pada Menu Utama (Home) 
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Gambar 4.1 Pengetesan button pada Menu Utama (Home) 

 

Dari pengetesan button tersebut, disimpulkan bahwa semua button pada halaman 

utama dapat berjalan dengan baik, dimana ketika user meng-klik button yang 

diinginkan, user akan dihantarkan masuk ke halaman  sesuai button yang di-klik. 
4.1.2  Pengetesan Kontrol Musik 

 

Gambar 4.2 Pengetesan Kontrol Musik 

 

Pada halaman materi semeste1, ketika tombol volume di klik maka back sound akan 

berhenti atau off, dan ketika di klik kembali maka back sound akan hidup atau on, 

membuktikan bahwa control suara dapat berjalan dengan baik.  
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4.1.3 Pengetesan Gambar 

 

Gambar 4.3 Pengetesan Gambar 

Gambar pada materi berjalan dengan baik, saat kursor diarahkan pada 

gambar, akan muncul keterangan dan gambar, ketika kursor berada diluar area 

gambar yang ditunjuk, gambar dan keterangan akan hilang.  

 

Dari aplikasi yang dibuat, dilakukan pengetesan terhadap user. Pengetesan 

dilakukan menggunakan metode kuisioner, dimana penilaian dapat dilakukan selama 

proses pengetesan dilakukan. Responden yang dilakukan dalam pengetesan ini adalah 

sample orang-orang dalam batasan guru, dengan parameter kuisionernya sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.1 Parameter Kuisioner 

Data hasil kuisioner kemudian diolah untuk mengetahui apakah aplikasi 

sudah layak untuk dikembangkan atau belum. Berikut hasil kuisioner yang telah 

diolah : 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Pertanyaan Nilai 

50 60 70 80 90 100 

1. Aplikasi ini mudah dalam 

penggunaannya  

      

2. Kesesuaian informasi 

 

      

3. Ketertarikan aplikasi dibanding buku        

4. Ketepatan  (tombol, desain, animasi, 

gambar, video) 

      

5. Tingkat keperluan aplikasi dalam  

menunjang proses pembelajaran 

      



9 
 

Tabel 4.2 Hasil Kuisioner 

 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dengan rata-rata 88, menerangkan bahwa aplikasi mudah dalam penggunaannya. 

2. Dengan rata-rata 78, menerangkan bahwa  informasi yang disampaikan dalam 

aplikasi telah sesuai dengan materi maupun kurikulum. 

3. Dengan rata-rata 95, menerangkan bahwa aplikasi lebih menarik dibandingkan 

dengan buku, karena dengan aplikasi ini, siswa seperti dapat melihat yang 

sesungguhnya., karena disertai dengan video untuk memperjelas materi. 

4. Dengan rata-rata 74, menerangkan bahwa aplikasi ini menarik, dilihat dari segi 

tombol, desain, gambar maupun video. Karena dengan adanya gambar seperti 

kenyataan dan video yang memperjelas materi, siswa tidak akan merasa bosan.  

5. Dengan rata-rata 95, menerangkan bahwa aplikasi ini jelas diperlukan demi 

menunjang proses pembelajaran.  

 

4.2 Menggunakan Sistem 
4.2.1 Petunjuk Instalasi  

Cara-cara menjalankan CD multimedia interaktif ini adalah sbb : 
-  Nyalakan computer 

- Masukkan CD ke dalam CD Room, dan program akan berjalan secara 

otomatis. 
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- Jika program belum berjalan, buka menu Explorer cari file yang 

berekstensi.exe (project.exe), lalu double klik file tersebut 

4.2.2 Petunjuk Pemakaian  

Untuk memudahkan user dalam pemakaian aplikasi ini, berikut petunjuk pemakaian 

aplikasi multimedia interaktif : 

 Halaman Home  

   

Gambar 4.4 Halaman Home 

 

Pada halaman Home, terdapat 4 yaitu button Semester1, Semester2, Quiz dan 

About yang akan menghubungkan ke halaman yang dituju.  
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 Semester1

 

Gambar 4.5 Semester1 

Pada halaman semester1 ini terdapat 4 pilihan materi, dan 1 tombol home. Jika di-

klik pada materi Sel, maka akan menuju ke halaman kompetensi dasar sel.  

 

 Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.6 Kompetensi Dasar 
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Pada halaman kompetensi dasar, menjelaskan tentang Kompetensi Dasar dari 

materi Sel, Indikator pencapaian dan Alokai waktu yang digunakan sebagai 

pedoman dalam menyampaikan materi. Tombol Enter akan menghubungkan ke 

halaman materi Sel  

 Materi Sel 

 

Gambar 4.7 Materi Sel 

Pada halaman tersebut menjelakan tentang Sel. Halaman ini terdapat tombol Home 

untuk kembali ke Home, tombol next-preview dan tombol back untuk kembali ke 

halaman sebelumnya.  

 Quiz 

 

Gambar 4.8 Quiz 
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Pada halaman utama Quiz, terdapat sebuah kotakan untuk mengisi nama dan 

tombol untuk masuk ke halaman Quiz serta tombol Home untuk kembali ke Home. 

Pada tombol masuk akan menghantarkan ke halaman Quiz .  

 

Gambar 4.9 Halaman Quiz 

 

4.3 Memelihara Sistem  

Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh pemakai dan spesialis 

multimedia untuk menentukan apakah sistem yang baru tersebut sesuai dengan tujuan 

semula dan apakah ada revisi atau modifikasi. Adapun pemeliharaan sistemnya, yaitu :  

 

a. Komputer 

 Pada saat pemakaian hardware, pastikan semua peralatan yang diperlukan 

telah tersedia. 

 Gunakan stabilizer yang sesuai dengan daya komputer yang dipakai 

 Gunakan kipas komputer untuk menjaga agar suhu kumputer tetap stabil.  

b. Software 
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 Memback up semua file sourcenya, dengan cara menyimpan di media lain seperti 

CD,DVD atau hardisk. Tidak menghapus file-file yang berhubungan dengan aplikasi 

multimedia interaktif. 

 Melakukan update data, bila user menginginkan perbaikan dalam aplikasi interaktif 

multimedia. Proses perbaikan atau update data disini, hanya bisa dilakukan oleh 

pakar multimedia itu sendiri atau programmer. Adapun langkah-langkah dalam 

meng-update data adalah sebagai berikut :  

1. Buka program Flash CS3 yang telah diinstal di computer.   

2. Buka file yang berbentuk fla, dengan cara klik File > Open “project 

skripsi.fla” 

3. Setelah file terbuka di layar kerja atau stage, maka tingaal memilih bagiana 

mana yang akan di update. 

4. Setelah selesai update, simpan hasil perbaikan dengan klik File > Save 

5. Setelah file disimpan, langkah terakhir adalah membuat file tersebut menjadi 

file dengan ekstensi EXE (.exe), dengan cara klik File > Publish. File yang 

telah di publish atau dijadikan .exe tidak dapat di edit kembali karena tipe 

filenya telah menjadi aplikasi, jadi dapat dijalankan tanpa membuka program 

Flash CS3.  

5. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :  
1. Aplikasi multimedia pembelajaran biologi ini mudah dalam penggunaannya dan 

informasinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil penilaian responden terhadap aplikasi  

2. Aplikasi multimedia pembelajaran biologi ini lebih menarik dibanding dengan buku. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian responden terhadap aplikasi . 

3. Aplikasi multimedia pembelajaran biologi ini, dilihat dari segi gambar, animasi dan 

videonya tepat dalam penempatannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

penilaian responden terhadap aplikasi 



15 
 

4. Aplikasi multimedia pembelajaran biologi ini sangat diperlukan dalam menunjang 

proses belajar-mengajar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian responden 

terhadap aplikasi . 

5. Aplikasi multimedia pembelajaran biologi mampu menarik perhatian serta membantu 

guru dalam penyampaian materi Biologi kelas XI. 
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