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ABSTRACT 
 

Rapid development of technology time after time gives positive impact to 
education world. Various knowledge can be easily available trough technology 
development, moreover a way to learn, self development, and creativity wide open. 
Limited media of learning system at school SMP N 6 Yogyakarta cause boredom to the 
student. Therefore it have to use a new learning media, more practical, interactive.  

So that it can make the student more interested in learning activities. From the 
problem above, biology learning media " vegetation structure and organ " based on 
multimedia for SMP N 6 Yogyakarta will created. This application provides interactive 
materials with animation, audio, and also completed with an evaluation that consists of 
exercise questions.  

Hopefully this learning media can make learning system easier and increase the 
quality of learning achievement. Supporting softwares of this media are adobe flash cs 5, 
adobe audition 1,5 and adobe photoshop cs 5 
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1. PENDAHULUAN 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP N 6 Yogyakarta 

adalah kurangnya minat belajar siswa yang menyebabkan kualitas hasil belajar siswa di 

SMP N 6 Yogyakarta kurang memuaskan, keadaan tersebut terjadi karena adanya 

berbagai faktor yang mempengaruhi yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar 

siswa. Faktor yang berasal dari luar siswa yang cukup besar pengaruhnya adalah faktor 

metode dan media yang digunakan guru dalam mengajar materi pelajaran biologi 

tersebut. Metode yang digunakan guru dalam pelajaran didominasi oleh ceramah dan 

mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) sehingga terkesan monoton. Dalam hal ini 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif merupakan salah satu 

alternatif yang dapat digunakan oleh guru di sekolah SMP N 6 Yogyakarta untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran tersebut.  
 

2. LANDASAN TEORI 
 

2.1 Pengertian Multimedia Pembelajaran 
Untuk memahami konsep multimedia pembelajaran, ada baiknya di 

pahami terlebih dahulu pengertian multimedia dan pembelajaran. Multimedia 

adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

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

link dan tools yang memungkinkan pemakai menggunakan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi1.  
Sedangkan  pembelajaran  diartikan  sebagai  proses  penciptaan  

lingkungan  yang  memungkinkan  terjadinya  proses  belajar.  Jadi  dalam  

pembelajaran  yang  utama  adalah  bagaimana  siswa  belajar 

 
2.2 Posisi Multimedia Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010:7), proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dan berlangsung dalam suatu system, maka media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen system 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 

secara optimal. 

 

                                                            
1Fatah,A.S. dan Purwanto, A 2001. Digital Multimedia : animasi, sound editing dan video 
editing, Andi, Yogyakarta,hal 2 
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2.3 Manfaat Multimedia Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (1992;2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar 
2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 
3) Metode mengajar akan lebih bervariasi 
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

 
2.4 Karakteristik Media Dalam Multimedia Pembelajaran 

Karakteristik dan fungsi multimedia pembelajaran adalah: 

1) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, 

2) Bersifat interaktif 

3) Bersifat mandiri 

4) Mampu memperkuat respon pengguna 

5) Mampu memberikan kesempatan kepada pelajar 

6) Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari 

pengguna dalam bentuk respon 

 
2.5 Objek – Objek Multimedia 

2.5.1 Teks 
Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan 

dikendalikan adalah teks 

2.5.2 Grafik 
Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dangan 

cara yang baru dan lebih berguna. 

2.5.3 Audio 
PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan 

multimedia. 
2.5.4 Video 

Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi 

aplikasi multimedia 
2.5.5 Animasi 

Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer 

untuk menciptakan gerak pada layar. 
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2.6 Struktur Sistem Multimedia 
2.6.1 Struktur Linier 

Pengguna melakukan navigasi secara berurutan, dari frame atau 

bite informasi 

satu ke yang lainnya. 

2.6.2 Struktur Menu 
Struktur kedua untuk merancang aliran aplikasi multimedia adalah 

dengan struktur menu. 

2.6.3 Struktur Hierarki 
Struktur hierarki merupakan struktur seperti tangga atau pohon. 

Masing – masing objek menyediakan sebuah menu pilihan yang 

menonjolkan lebih banyak menu dengan lebih banyak pilihan 
2.6.4 Struktur Jaringan 

Bentuk struktur jaringan merupakan desain yang paling kompleks. 

Dengan objek dapat terhubung dengan banyak objek dalam setiap 

arah pada setiap objek dalam aplikasi Anda 
2.6.5 Struktur Kombinasi 

Multimedia sering menggunakan lebih dari satu struktur dalam 

merancang aliran aplikasi multimedia yaitu linier, menu, hierarki 

dan jaringan 

 
2.7 Siklus Pengembangan Sistem Multimedia 

Pengembangan system multimedia harus mengikuti tahapan 

pengembangan system multimedia, berikut ini langkah-langkah 

pengembangan system multimedia : 

1) Mendefinisikan Masalah 

2) Studi Kelayakan 

3) Analisis Kebutuhan Sistem 

4) Merancang Konsep 

5) Merancang Isi 

6) Merancang Naskah 

7) Merancang Grafik 

8) Memproduksi Sistem 

9) Tes Sistem 

10) Mengunakan Sistem 

11) Memelihara Sistem 
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2.8  Software Yang Digunakan 
1) Windows 7 

2) Adobe Audition 1.5 

3) Adobe Flash Cs 3 

4) Adobe Photoshop Cs3 

5) MySQL 

 
3. ANALISIS (Proses Penelitian) 

 
3.1 Tinjauan Umum 

3.2.1 Sejarah Sekolah 
Bangunan SLTP 6 Yogyakarta dahulu merupakan bangunan HIS 

(Hollandsche Indlandsche School). Sekolah tersebut didirikan pada 

tahun 1915 atas usulan Budi Utomo, yang menginginkan adanya 

kemajuan kebudayaan dan pendidikan bagi kaum bumi putera. Hal 

tersebut dikemukakan pada waktu Budi Utomo melaksanakan Kongres 

I (pertama) pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di gedung Kweekschool, 

Jetis, Yogyakarta. 

 
3.2.2 Visi Misi Sekolah 

1. Visi 

Menjadi sekolah yang menghasilkan insan yang beriman, 

bertaqwa, jujur, berprestasi, berbudaya dan berwawasan 

lingkungan. 

2. Misi 

1) Menumbuhkembangkan kesadaran, penghayatan dan 

pengamalan terhadap agama sesuai yang dianut. 

2) Menanamkan budi pekerti luhur dan sopan santun sehingga 

warga sekolah memiliki etika, estetika dan akhlak mulia. 

3) Mendorong siswa mengenali potensi diri untuk meningkatkan 

prestasi. 

4) Menumbuhkembangkan kesadaran berbudaya. 

5) Menumbuhkembangkan kesadaran peduli lingkungan. 
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3.2.3 Profil Sekolah 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 6 Yogyakarta 

No.Statistik Sekolah  : 201046004005 

Alamat Sekolah  : Jalan RW Monginsidi 1 Yogyakarta  

Kecamatan   : Jetis 

Kota / Kab   : Yogyakarta 

Kode pos   : 55233 

Telephone/Fax  : (0274) 512268 

Kepala Sekolah  : Retna Wuryaningsih, S.pd 

Tahun didirikan  : 1962 

Status Sekolah  : Negeri 

Akreditasi Sekolah  : A 

 

3.2 Analisis Kelemahan Sistem 
3.2.1 Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2008) Analisis SWOT adalah sebuah bentuk 

analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi 

gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai 

faktor masukan yang kemudian dikelompokan menurut kontribusinya 

masing-masing sehingga dapat menentukan strategi yang tepat 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 
3.2.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional berisi proses-proses yang nantinya 

dilakukan oleh sistem 

 

3.2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan Non Fungsional menyangkut perilaku sistem 

yang berhubungan dengan operasional, keamanan, informasi 

dan kinerja. Kebutuhan yang diperlukan dalam sistem informasi 

berbasis multimedia yaitu : 

1) Kebutuhan Perangkat Keras 

2) Kebutuhan Perangkat Lunak 

3) Kebutuhan Pengguna 

4) Kebutuhan Informasi 
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3.2.3 Analisis Kelayakan 
Studi kelayakan dilakukan untuk menentukan 

kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak untuk 

diteruskan atau dihentikan. Adapun hasil analisis kelayakan 

sistem sebagai berikut : 

1) Kelayakan Hukum 

2) Kelayakan Teknologi  

3) Kelayakan Operasional 

4) Kelayakan Jadwal 

 
3.3 Perancangan Sistem 

 
3.3.1 Perancangan Website 

Perancangan website adalah proses merancang halaman web 

admin yang digunakan untuk meng-update fitur soal yang terdapat 

pada aplikasi media pembelajaran struktur organ tumbuhan. 

 
3.3.2 Perancangan Multimedia 

Perancangan multimedia adalah proses merancang halaman 

aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran siswa. 

• Perancangan Konsep 

• Perancangan Isi 

• Perancangan Naskah 

• Perancangan Grafik 

 

4. PEMBAHASAN 
 

4.1 Memproduksi Sistem 
Tahapan produksi merupakan proses membuat dan mengembangkan 

aplikasi sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. 

4.1.1 Membuat Background 

4.1.2 Pembuatan Sound 

4.1.3 Pembuatan Dokumen Baru di Flash 

4.1.4 Import File 

4.1.5 Pembuatan Tombol 

4.1.6 Publikasi 
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4.2 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan langkah setelah aplikasi multimedia selesai 

diproduksi. Fungsi dari pengujian sistem adalah memastikan bahwa hasil 

produksi aplikasi multimedia sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

 

4.2.1 Validasi Ahli Materi 
Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh ahli materi diketahui 

rata-rata skor ahli materi adalah 5,0 dan 5,0 jika dikonversikan 

kedalam skala 1 sampai 5 akan diketahui kualitas produk menurut ahli 

materi adalah sangat baik. 

No Aspek Penilaian Rata-Rata 
Skor 

Nilai Kriteria

1 Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

 

5,0 

 

A 

 

Sangat Baik 

2 Kemudahan siswa 

menyerap melalui 

media pembelajaran 

 

5,0 

 

A 

 

 Sangat Baik 

 

4.2.2 Black Box Testing 
Pengujian Black Box berfokus pada struktur control program. 

Test Case dilakukan untuk memastikan bahwa semua statement pada 

program telah dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan 

bahwa kondisi semua telah diuji. 

 

Halaman yang diuji Keterangan Hasil

Intro  TIDAK ERROR 

Menu Utama  TIDAK ERROR 

Tombol Materi Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada informasi mengenai materi 

struktur organ tumbuhan secara 

umum yang didalamnya berisi tombol 

akar, tombol batang, tombol daun, 

TIDAK ERROR 
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dan tombol bunga. 

A. Tombol Akar Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan materi akar secara 

lebih detail 
TIDAK ERROR 

B. Tombol Batang Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan materi batang secara 

lebih detail. 
TIDAK ERROR 

C. Tombol Daun 

 

Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan materi daun secara 

lebih detail. 
TIDAK ERROR 

D. Tombol Bunga Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan materi bunga secara 

lebih detail. 
TIDAK ERROR 

Tombol Latihan Ketika tombol latihan diklik maka akan 

menampilkan soal-soal yang 

terhubung dengan database.  
TIDAK ERROR 

Tombol Bantuan Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan cara menggunakan 

aplikasi. 
TIDAK ERROR 

Tombol Info Program Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan mengenai informasi 

program, yang berisi tentang 

perancang program, ahli materi, dan 

kapan dirilisnya program tersebut 

 TIDAK ERROR 

Tombol Keluar Ketika tombol diklik maka akan masuk 

pada tampilan konfirmasi akan keluar 

dari aplikasi atau tidak 

TIDAK ERROR 

a. Keluar Ketika tombol diklik maka akan keluar 

dari aplikasi 

TIDAK ERROR 
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4.2.3 Pengujian Terhadap Pengguna 
Tahap ketiga yaitu pengujian terhadap pengguna. Dalam 

pengujian ini dibuat kuisioner yang berkaitan dengan penilaian 

terhadap program ini dan selanjutnya diberikan kepada responden 

yang sebelumnya sudah di perlihatkan dan mencoba sendiri aplikasi 

media pembelajaran struktur organ tumbuhan ini. Dalam kuisioner ini 

penulis memberikan 5 pertanyaan kepada 30 orang responden, dan 

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut 

 

No Indikator Jumlah 
skor 

Rata-
Rata 

Kategori

1. Program aplikasi mudah digunakan 116 3,8 Baik 

2. Aplikasi menarik minat belajar 102 3,4 Baik 

3. Kesesuaian warna dan tata letak 

gambar 

112 3,7 Baik 

4. Fungsi tombol pada aplikasi  98 3,2 Baik 

5. Kejelasan suara pada aplikasi 113 3,7 Baik 

 

 

4.3 Menggunakan Sistem 
4.3.1 Pengguna Level Admin 
Langkah-langkah admin untuk mengoprasikannya ; 

1) Hidupkan komputer atau laptop 

2) Pastikan komputer atau laptop sudah terinstal program Xampp 

3) Buka browser anda, kemudian pada address bar ketikan 

http://localhost/banksoal/ 

4) Ketikan Id pengguna dan kata sandi anda 

5) Kemudian akan masuk ke tampilan halaman utama web admin 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

b. Ya Ketika tombol diklik maka akan 

kembali ke menu utama. 

TIDAK ERROR 
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4.3.2 Pengguna Level Client 
1) Hidupkan komputer atau laptop yang telah terinstall Xampp. 

2) Pastikan pada program Xampp bahwa Apache webserver dan 

MySql telah running. 

3) Klik file Biologi.exe 

4) Akan tampil halaman intro sampai pada menu utama aplikasi 

media pembelajaran struktur organ tumbuhan. 

5) Klik tombol (X) pada bagian pojok kanan bawah untuk 

mengakhiri aplikasi ini. 

 
4.4 Memelihara Sistem 

4.4.1 Memelihara Perangkat Lunak 
1) Menginstal antivirus, karena pada umumnya virus 

menyerang file yang berkstensi .exe 

2) Bila diperlukan Sistem Operasi di lindungi deep freeze 

3) Pengguna harus memiliki duplikat dari system tersebut 

secara keseluruhan. Duplikat dapat dilakukan dengan 

memburning aplikasi ke dalam CD supaya apabila ada 

kerusakan data pengguna masih mempunyai file 

duplikasinya. 

 
4.4.2 Memelihara Perangkat Keras 

1) Bersihkan selalu komputer 

2) Gunakan UPS (Uninteruptable Power Supply) agar saat 

terjadi pemadaman listrik pengguna dapat mematikan 

komputer. 

3) Gunakan stabilizer untuk menjaga kestabilan aliran listrik 

yang masuk ke komputer 

4) Usahakan selalu menutup casing computer 
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5. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
Dari uraian bab satu sampai dengan bab empat maka dapat dilakukan 

beberapa kesimpulan untuk mengakhiri pembahasan tentang 

"Perancangan Media Pembelajaran Biologi "Struktur Organ Tumbuhan" 

Untuk SMP N 6 Yogyakarta" maka penulis mengambil beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1) Perancangan media pembelajaran dirancang mengikuti tahapan 

siklus pengembangan sistem multimedia, yaitu mendefinisikan 

masalah yang dihadapi pengguna, kemudian menganalisis 

kebutuhan sistem, studi kelayakan, merancang konsep, merancang 

isi, merancang naskah, merancang grafik, memproduksi sistem, 

menguji sistem, menggunakan sistem, dan yang terakhir adalah 

memelihara sistem. 

2) Berdasarkan hasil kuesioner minat belajar siswa yang di ajarkan 

menggunakan multimedia pembelajaran lebih tinggi dari pada 

menggunakan media konvensional saja, dimana skor minat belajar 

siswa sebesar 3,4 maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat 

meningkatkan  minat belajar menurut siswa SMP N 6 Yogyakarta. 

 

5.2 Saran 
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan aplikasi media 

pembelajaran maupun penulisan laporan ini masih banyak terdapat 

kekurangan yang sudah selayaknya dapat menjadi bahan pertimbangan 

oleh pengembang selanjutnya sehingga menjadi lebih baik. Penulis 

menyarankan untuk penekanan yaitu : 

1. Pengembangan pada materi pembahasan. 

2. Penambahan animasi yang lebih kompleks sehingga media 

pembelajaran lebih menarik. 

3. Penambahan beberapa menu lain yang mendukung, agar 

aplikasi media pembelajaran ini lebih interaktif 
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