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ABSTRAKSI 

Aplikasi pembelajaran merupakan suatu program yang dirancang untuk mempermudah 

siswa dalam proses belajar. Dimana aplikasi yang dibuat harus terdapat interaksi antar 

komponen-komponen pembelajaran sehingga aplikasi tersebut bisa disebut sebagai aplikasi 

pembelajaran interaktif. Peneliti mengambil objek pada materi tentang keanekaragaman makhluk 

hidup pada materi ini terdiri dari beberapa sub materi yaitu ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi 

makhluk hidup serta sistem organisasi kehidupan dengan materi yang begitu banyak pasti akan 

sulit bagi siswa untuk mempelajari maka peneliti mengambil inisiatif untuk membuat aplikasi 

pembelajaran tentang keanekaragaman makhluk hidup agar lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Perancangan aplikasi pembelajaran ini peneliti menggunakan metode Waterfall dimana 

dalam metode ini terdapat 5 tahap yaitu: analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode 

program, pengujian program serta penerapan program. Sedangkan untuk bahasa pemrograman 

yang digunakan  yaitu html5, css3 dan javaScript. 

Hasil yang diperoleh dari penilaian kuesioner yang diberikan kepada siswa kelas tujuh 

dan guru SMP Muhammadiyah 5 Ulujami menyatakan 92% menyatakan aplikasi pembelajaran 

ini interaktif dan lebih dari 84% menyatakan aplikasi ini bisa menjadi media alternatif non 

konvensional.  

Kata Kunci: Aplikasi Pembelajaran, Keanekaragaman Makhluk Hidup, HTML5.   
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I. PENDAHULUAN 

Semakin pesatnya perkembangan 

teknologi dijaman sekarang ini membawa 

dampak yang cukup signifikan mulai dari 

dunia bisnis maupun dunia pendidikan. 

Dunia pendidikan telah memanfaatkan 

perkembangan teknologi ini untuk membuat 

suatu aplikasi pembelajaran. Dengan 

aplikasi pembelajaran ini dapat membantu 

siswa dalam memahami materi. Sudah 

banyak aplikasi pembelajaran saat ini 

contohnya aplikasi pembelajaran 

matematika, aplikasi pembelajaran fisika, 

aplikasi pembelajaran bahasa inggris dan 

lain sebagainya. Mata pelajaran IPA 

termasuk kedalam mata pelajaran yang sulit  

karena sebagian besar materi yang diajarkan 

banyak materi hafalan dan terdapat istilah-

istilah bahasa asing. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Ujian Semester (US) semester 1 

yang diperoleh siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 5 Ulujami dimana 29 dari 

44 siswa tidak mencapai nilai yang 

ditetapkan yaitu 70, dikarenakan metode 

yang digunakan guru masih menggunakan 

metode konvensional dimana guru 

menjelaskan dan murid mendengarkan 

sehingga menyebabkan siswa cenderung 

merasa jenuh dan akhirnya apa yang 

disampaikan guru tidak dapat diterima 

dengan baik. Mata pelajaran IPA terbagi 

dari beberapa materi, salah satunya 

keanekaragaman makhluk hidup dimana 

didalam materi tersebut terbagi lagi menjadi 

3 sub pokok yaitu ciri-ciri makhluk hidup, 

klasifikasi makhluk hidup serta organisasi 

kehidupan. Oleh sebab itu perlu adanya 

aplikasi pembelajaran dalam pembelajaran 

keanekaragaman makhluk hidup agar belajar 

lebih mudah dipahami dan juga interaktif. 

Aplikasi pembelajaran dengan 

konsep multimedia saat ini sudah banyak 

mulai yang berbasis android (mobile phone) 

sampai yang berbasis desktop. Aplikasi-

aplikasi pembelajaran tersebut hanya dapat 

berjalan dalam satu platform operating 

system saja dan juga kurang adanya 



tambahan animasi berupa audio dan 

videonya. Maka perlu adanya 

pengembangan dalam pembuatan aplikasi 

pembelajaran agar dapat berjalan disemua 

platform operating system dan juga 

mendukung animasi berupa audio dan video. 

Berdasarkan hal tersebut muncul 

gagasan untuk mengembangkan aplikasi 

pembelajaran yang dapat berjalan pada 

semua platform operating system dan juga 

dapat menggabungkan berbagai elemen 

multimedia seperti gambar, teks, video suara 

dan animasi. HTML5 dengan fitur-fitur 

barunya mendukung dalam pembuatan 

aplikasi pembelajaran tersebut. Dalam hal 

ini peneliti mencoba untuk mengembangkan 

aplikasi pembelajaran tersebut 

menggunakan HTML5. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Putra (2012) dalam jurnalnya 

melakukan penelitian tentang aplikasi 

pembelajaran biologi untuk sistem 

pernafasan pada hewan berbasis multimedia, 

Kecanggihan dari aplikasi multimedia dapat 

mempermudah dalam memahami suatu 

materi pelajaran. Di dalam proses belajar 

mengajar tidak luput dari penyampaian 

informasi yang di sampaikan oleh pengajar 

yang sedapat mungkin menyampaikan 

materi dengan baik, tapi dalam beberapa 

materi pelajaran siswa sering tidak 

memahami materi yang disampaikan oleh 

pengajar akibat kurangnya minat siswa 

terhadap pelajaran tersebut, karena 

kurangnya informasi yang interaktif. 

Setiasih dan Hakim (2012) dalam 

jurnalnya mengimplementasikan 

pengembangan media pembelajaran biologi 

pokok bahasan ekosistem guna peningkatan 

prestasi siswa kelas VII SMP N 2 Sumbang. 

Dalam dunia pendidikan metode 

pembelajaran dapat menggunakan alat 

peraga pembelajaran atau media 

pembelajaran. Namun alat peraga yang 

digunakan dalam proses belajar terkadang 

masih kurang menarik. Mata pelajaran 



biologi adalah pelajaran yang sulit dipahami 

dan menjenuhkan oleh sebagian besar siswa 

kelas VII SMP N 2 Sumbang, Banyumas. 

Dari permasalahan tersebut sebagian besar 

nilai siswa pada mata pelajaran biologi 

rendah. Ini disebabkan karena metode 

pengajaran guru yang digunakan masih 

metode konvensional sehingga 

menyebabkan siswa menjadi jenuh dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, perlu 

adanya metode pengajaran yang baru dan 

menarik bagi guru biologi dalam 

menyampaikan materi pelajaran khususnya 

pokok bahasan ekosistem. Dengan 

memanfaatkan teknologi komputer sebagai 

media pembelajaran bisa dijadikan suatu 

metode yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa.  

Ratnawati dan Tjendrowaseno 

(2013) dalam jurnalnya melakukan 

penelitian pembuatan media pembelajaran 

biologi untuk kelas VIII SMP N 1 

Tasikmadu. Dalam dunia pendidikan kini 

metode pembelajaran tidak hanya 

menggunakan metode konvensional seperti 

dari buku-buku pelajaran dan penjelasan 

dari guru saja, namun juga dengan metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan memanfaatkan teknologi komputer. 

Sebagai contoh yaitu media pembelajaran 

yang berbasis multimedia. Secara umum 

siswa kelas VIII di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu, 

memandang pelajaran Biologi adalah 

pelajaran yang sulit dan membosankan 

karena sebagian besar materi yang diajarkan 

menuntut banyak hafalan. Maka dari itu 

diusahakan dalam proses pembelajaran 

biologi harus lebih menarik, lebih interaktif 

dan menyenangkan. Untuk itu diperlukan 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar dan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran biologi, berupa suatu aplikasi 

pembelajaran berbasis multimedia. 



III. METODE PENELITIAN 

Pembuatan Aplikasi Pembelajaran 

Keanekaragaman Makhluk Hidup 

Menggunakan HTML5 ini melalui beberapa 

tahapan dan proses. Agar aplikasi yang 

dibuat nantinya menghasilkan suatu aplikasi 

yang baik dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Proses penelitian dimulai dari 

analisis kebutuhan yaitu analisa kebutuhan 

apa saja yang perlukan dalam pembuatan 

aplikasi sampai dengan pembuatan laporan. 

Adapun tahapan dan proses penelitian 

digambarkan dalam sebuah Flowchart atau 

diagram alir penelitian seperti pada Gambar 

3.1. 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini merupakan 

implementasi dari aplikasi pembelajaran 

makhluk hidup dimana untuk pengujiannya 

dilakukan kepada murid kelas VII SMP 

Muhammadiyah 5 Ulujami. Aplikasi 

pembelajaran ini berisi materi tentang 

keanekaragaman makhluk hidup yang terdiri 

dari tiga sub pokok materi yaitu : ciri-ciri 

makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup 

Gambar 1 Flowchart Penelitian 



serta sistem organisasi kehidupan.Berikut 

tampilan halaman dari aplikasi : 

1. Halaman Home 

 Halaman home merupakan halaman 

awal dari aplikasi pembelajaran 

keanekaragaman makhluk hidup. Lewat 

halaman ini user bisa mengakses semua 

menu yang ada pada aplikasi pembelajaran 

keanekaragaman makhluk hidup yang terdiri 

dari lima menu yaitu : 

1. Ciri-ciri makhluk hidup 

2. Klasifikasi makhluk hidup 

3. Sistem organisasi kehidupan 

4. Latihan  

5. About 

 

 

 

 

2. Halaman Ciri-ciri Makhluk Hidup 

Halaman ciri-ciri makhluk hidup berisi 

materi tentang ciri-makhluk hidup yang 

terdiri dari bernapas, bergerak, irritabilita, 

makan, ekskresi, tumbuh, berkembangbiak 

dan adapatasi, isi materi tersebut berupa 

video. 

 

 

3. Halaman Klasifikasi Makhluk Hidup 

Halaman klasifikasi makhluk hidup 

yang terdiri dari dua pengklasifikasian yaitu 

klasifikasi hewan dan tumbuhan. 

 

 

Gambar 2 Halaman Home 

Gambar 3 Halaman ciri-ciri makhluk hidup 

Gambar 4 Halaman klasifikasi makhluk hidup 



4. Halaman Sistem Organisasi Kehidupan 

Halaman sistem organisasi kehidupan 

berisi tentang materi yang terdiri dari sel, 

jaringan, organ dan sistem organ. Pada sisi 

penampil materi diberi efek slider dan juga 

diberi efek zoom pada gambar, gambar akan 

membesar ketika diklik. 

 

 

5. Halaman Latihan Soal 

Halaman latihan soal terdiri dari tiga 

latihan berupa soal tanya jawab dan satu 

latihan drag and drop gambar yang 

merupakan fitur dari html5. 

 

 

6. Halaman About 

Halaman about yang berisi tentang 

gambaran aplikasi pembelajaran. Pada 

tampilan ini diberi animasi berupa .gif agar 

tampilannya lebih menarik. 

 

 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi pembelajran 

keanekaragaman makhluk hidup dilakukan 

pada murid kelas VII (tujuh) SMP 

Muhammadiyah 5 Ulujami dengan 

mendemokan dan mengajarkan 

pengoperasiannya kepada murid-murid 

secara langsung. Penilaiannya dilakukan 

dengan membagikan 25 kuesioner, 20 

diberikan kepada murid dan 5 kuesioner 

kepada guru. 

Berdasarkan penilain responden 

terhadap masing-masing pernyataan untuk 

Gambar 5 Halaman sistem organisasi kehidupan 

Gambar 6 Halaman latihan soal 

Gambar 7 Halaman About 



melakukan penghitung prosentase penilaian 

responden menggunakan rumus : 

Skor tertinggi (SMax) = 5 x n = 5n (SS) 

Skor terendah (SMin) = 1 x n = n (STS), 

Dimana n = total responden 

Skor(S) = Σ (Jumlah Responden Pemilih 

Jawaban x Bobot Jawaban) 

Prosentase Interpretasi (P)  

= Skor (S) x 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun aturan penilaian yang diajukan 

kepada responden : 

a) Sangat Setuju (SS)    = 5 

b) Setuju (S)      = 4 

c) Netral (N)      = 3 

d) Tidak Setuju (TS)    = 2 

e) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Dari kuisioner yang dibagikan didapat 

hasil yaitu berupa tabel prosentase dari 

setiap pernyataan yang digambarkan pada 

tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 
Jumlah 

skor 
Prosentase SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 P1 16 7 2 0 0 114 91,2% 

2 P2 16 8 1 0 0 115 92% 

3 P3 16 8 1 0 0 115 92% 

4 P4 17 8 0 0 0 117 93,6% 

5 P5 18 7 0 0 0 118 94,4% 

6 P6 11 9 5 0 0 106 84,8% 

7 P7 17 8 0 0 0 117 93,6% 

8 P8 18 7 0 0 0 118 94,4% 

9 P9 18 7 0 0 0 118 94,4% 

10 P10 9 13 3 0 0 106 84,8% 

 

SMax 

 

Tabel 1 Tabel Perhitungan Prosentase 



Berdasarkan hasil perhitungan 

prosentase pada tabel 1, maka 

direpresentasikan dalam grafik, seperti pada 

gambar 8. 

  

 

Keterangan : 

1. Pernyataan aplikasi pembelajaran 

keanekaragaman makhluk hidup ini 

mudah dalam pengoperasiaannya (P1), 

menyatakan bahwa 16 responden sangat 

setuju (SS), 7 responden menyatakan 

setuju (S) dan 2 responden menyatakan 

netral (N). Dalam prosentase 

Interpretasi sebesar 91,20%, atau 

dengan kata lain pengoperasian aplikasi 

ini mudah. 

2. Pernyataan tampilan aplikasi 

pembelajaran keanekaragaman makhluk 

hidup cukup menarik (P2), menyatakan 

bahwa 16 responden sangat setuju (SS), 

8 responden menyatakan setuju (S) dan 

1 responden menyatakan netral (N). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 

92%, atau dengan kata lain tampilan 

aplikasi pembelajaran menarik. 

3. Pernyataan aplikasi pembelajaran 

keanekaragaman makhluk hidup sudah 

interaktif (P3), menyatakan bahwa 16 

responden sangat setuju (SS), 8 

responden menyatakan setuju (S) dan 1 

responden menyatakan netral (N). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 

92%, atau dengan kata lain aplikasi 

pembelajaran ini sudah interaktif. 

4. Pernyataan materi didalam aplikasi ini 

sudah sesuai dengan materi buku IPA 

paket kelas 1 SMP (P4), menyatakan 

Gambar 8 Grafik Prosentase 



bahwa 17 responden sangat setuju (SS) 

dan 8 responden menyatakan setuju (S). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 

93,60%, atau dengan kata lain 

materinya sudah sesuai dengan buku 

IPA paket kelas 1 SMP. 

5. Pernyataan materi didalam aplikasi ini 

mudah untuk dipahami (P5), 

menyatakan bahwa 18 responden sangat 

setuju (SS) dan 7 responden 

menyatakan setuju (S). Dalam 

prosentase Interpretasi sebesar 94,40%, 

atau dengan kata lain materi dalam 

aplikasi mudah dipahami. 

6. Pernyataan soal latihan membantu 

dalam memahami materi 

keanekaragaman makhluk hidup (P6), 

menyatakan bahwa 11 responden sangat 

setuju (SS), 9 responden menyatakan 

setuju (S) dan 5 responden menyatakan 

netral (N). Dalam prosentase 

Interpretasi sebesar 84,40%, atau 

dengan kata lain soal latihan membantu 

dalam memahami materi 

keanekaragaman makhluk hidup. 

7. Pernyataan video dan audio yang ada 

dalam aplikasi pembelajaran berjalan 

dengan lancer (P7), menyatakan bahwa 

17 responden sangat setuju (SS) dan 8 

responden menyatakan setuju (S). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 

93,60%, atau dengan kata lain video dan 

audio berjalan dengan lancar. 

8. Pernyataan gambar dalam aplikasi 

pembelajaran jelas (P8), menyatakan 

bahwa 18 responden sangat setuju (SS) 

dan 7 responden menyatakan setuju (S). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 

94,40%, atau dengan kata lain gambar 

dalam aplikasi jelas. 

9. Pernyataan akses aplikasi pembelajaran 

berjalan cepat (P9), menyatakan bahwa 

18 responden sangat setuju (SS) dan 7 

responden menyatakan setuju (S). 

Dalam prosentase Interpretasi sebesar 



94,40%, atau dengan kata lain aplikasi 

berjalan cepat. 

10. Pernyataan aplikasi ini dapat menjadi 

media alternatif non konvensional 

dalam mempelajari materi 

keanekaragaman makhluk hidup (P10), 

menyatakan bahwa 9 responden sangat 

setuju (SS), 13 responden menyatakan 

setuju (S) dan 3 responden menyatakan 

netral (N). Dalam prosentase 

Interpretasi sebesar 84,80%, atau 

dengan kata lain aplikasi ini bisa 

menjadi media alternatif non 

konvensional dalam mempelajari materi 

keanekaragaman makhluk hidup. 

V. Kesimpulan 

Setelah selesai melakukan penelitian 

dan pengujian aplikasi pembelajaran pada 

SMP Muhammadiyah 5 Ulujami kelas VII 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran keanekaragaman 

makhluk hidup ini mudah dalam 

pengoperasiaanya dan juga mudah 

dalam mempelajari karena aplikasi yang 

dibuat sudah menarik dan interaktif. 

2. Aplikasi pembelajaran ini bisa 

mempermudah murid dalam 

pemahaman materi tentang 

keanekaragaman makhluk hidup. 

3. Aplikasi pembelajaran ini bisa dijadikan 

media alternatif pembelajaran non 

konvensional dimana murid bisa 

mandiri dalam belajar. 
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