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PENINGKATAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MATA PELAJARAN KIMIA BAGI
SISWA KELAS X MENGGUNAKAN ANTAR MUKA BAHASA SEHARI-HARI
Abstrak
Pembelajaran di era saat ini dituntut harus dapat bisa memberikan pemahaman yang
mudah dan menarik bagi siswa dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Salah satu mata
pelajaran kimia yang dipelajari oleh siswa sekolah menengah ke atas (SMA) yang cukup
sulit untuk dipahami. Dengan demikian, terciptanya sebuah media pembelajaran kimia
berbasis website dengan menggunakan HTML, PHP, Notepad++. Dan menggunakan
metode penelitian tindakan kelas dan waterfall untuk pengembangan program sehingga
setelah dibuat aplikasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran
kimia yang selama ini sulit dimengerti dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas.
Kata Kunci: media pembelajaran berbasis website, pembelajaran kimia.
Abstracts
Learning in the current era are required to be able to provide an easy understanding and
engaging for students to take advantage of the current technology. Chemistry one of the
chemistry subjects studied by students in senior high school (SMA) is quite difficult to
grasp thus, the creation of a chemistry based learning media websites using HTML, PHP,
Notepad ++. The method used in this research are classroom action research and waterfall
for devolping the program so that once these applications are made can enhance students'
understanding in chemistry which has been difficult to understand the teaching and
learning activities in the classroom.
Keywords: Web-based learning , learning chemistry
PENDAHULUAN
Mata pelajaran kimia adalah suatu mata pelajaran yang wajib dalam pendidikan menengah keatas
(SMA) namun sayangnya kompleksitas materi yang terdapat pada pelajaran Kimia menjadikan mata
pelajaran ini tidak mudah untuk dipahami oleh siswa. Masalah yang kerap kali ada pada suatu proses
pembelajaran yang mana siswa sulit memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru. Suatu
penyebab yang dapat diindentifikasi yaitu kurangnya minat siswa untuk memperhatikan materi
pelajaran secara fokus yang sedang dismpaikan. Hal seperti ini bisa terjadi karena kemungkinan
media pembelajaran yang digunakan kurang cocok dengan kreteria siswa. Maka dari itu perlu
diciptakan suatu metode agar pelajaran kimia ini menjadi mudah dan menyenangkan, dalam sistem
pembelajaran dengan salah satu metode yang membangun media pembelajran kimia berbasis aplikasi
berbasis website.
Sebagai program aplikasi berbasis website aplikasi ini dapat diakses secara mudah oleh semua
siswa SMA kelas X jika ada kesuliatan dalam mata pelajaran kimia yang sedang dipelajari aplikasi
ini menyediakan berbagai bahan materi yang dibutukan oleh siswa dari mulai ikatan kimia, struktur
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atom, dan rumus kimia secara jelas serta fungsi dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat
menerapkannya secara baik serta menambah pengetahuan siswa dalam bidang kimia.
Salah satu kreteria naskah publikasi ilmiah yaitu menampilkan gagasan dari orang lain untuk
memperkuat gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dahulu diungkapkan oleh orang lain akan
menjadi acuan dan dimasukkan dalam Daftar Pustaka.
Heru Supriyono dkk (2015) Awal kemerdekaan negara indonesia Bahasa Jawa adalah bahasa
yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah dan alat komunikasi antar keluarga serta
masyarakat. Pembelajaran Bahasa jawa disekolah umumnya dilakukan dengan menggunakan buku
teks dan lembar kegiatan. Dengan seiring perkembangan teknologi informasi, sarana pembelajaran
bisa menggunakan perangkat multimedia berupa personal computer dan laptop Program aplikasi
berbasis multimedia adalah salah satu alat pembelajaran sebagai pendanping buku teks dan dapat
meningkatkan minat siswa yang biasanya hanya menggunakan buku teks saja. Dari hasil penelitian
aplikasi dapat diketahui bahwa ada dua tahap pengembangan program apilkasi yaitu pengenalan huruf
jawa dan pengenalan kosakata dalam Bahasa Jawa (basa ngoko, basa kramadan basa krma inggil).
Prasetyo,dkk (2015) Aplikasi kimia Berbasis Android untuk guna peningkatan Motivasi
pembelajaran bagi siswa SMA, penggunaan media berbasis ICT pada perangkat android menjadi
salah tujuan penelitian pendidikan sains. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh penggunaan media pembelajaran kimia berbasis android dalam peningkatan motivasi
belajar siswa SMA, penelitian dilakukan pada SMAN 1 Bangutapan Yogyakarta dengan eksperimen
dan satu kelas kontrol. Setelah data angket motivasi selesai dikumpulkan data-data tersebut dianalisis
untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa SMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa
media pembelajaran berbasis android dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMA.
Heru Supriyono dkk (2016) Masyarakat wilayah Propinsi jawa tengah, jawa timur dan Daerah
Yogjakarta sekarang sudah mulai meninggalkan dokumen tertulis yang mengunakan Aksara jawa,
kebayakan masyarakat melakukan translasi memakai huruf latin untuk menyatakan Bahasa jawa.
Dalam penelitian yang dilakukan pada sekolah tingkat dasar khusunya di Madrasah ibtidiyah
Muhammdiyah Potonayan 1 Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali disimpulkan bahwa biasanya
proses pembelajaran dilakukan menggunakan media buku teks, lembar kegiatan siswa, lembar soal
serta latihan siswa dan dipapan tulis. Masalah yang kerap kali muncul adalah rendahnya minat siswa
untuk mengenali aksara jawa akibatnya siswa kurang tertarik untuk mempelajari aksara jawa karena
pembelajaran kurang menyenangkan. Seiring kemajuan teknologi informasi dibidang multimdia
tercetuslah sebuah gagasan sebuah apilkasi game yang menarik minat siswa untuk mempelajari
Basaha Jawa. Dengan tingginya tingkat minat siswa tingkat SD terhadap aplikasi game multimedia
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maka diusulkannya pembelajaran dengan game yang edukatif dengan inti pengenalan aksara jawa
untuk menarik minat siswa untuk mempelajari aksara jawa.
METODE
2.1 Alur Penelitian
Manju Khari, et al (2016) menerangkan bahwa SDLC adalah suatu proses pembuatan dan
pengubahan sistem yang digunakan untuk proses pengembangan salah satu model waterfall yang
tahapannya harus dikerjakan dengan cara menunggu tahap sebelumnya selesai dan berjalan berurutan.

Gambar 2.1 Diagram waterfall
Berikut penjelasan :
2.1.1. Analisis Kebutuhan serta Pengumpulan Data
2.1.1.1. Analisa Kebutuhan
Berisi suatu hal yang harus dipersiapkan untuk pengembangan aplikasi berbasis web
Sebagai salah satu Alat Bantu Edukasi Pada Pembelajaran Sistem Peningkatan media
pembelajaran mata pelajaran kimia kelas X , software serta hardware yang dipakai untuk
penelitian yang akan dikerjakan nantinya.
Software digunakan adalah Notepad++, xamp, dan Mozilla firefox. sedangkan perangkat
Hardware yang digunakan adalah perangkat Komputer.
2.1.1. 2. Pengumpulan Data
Sesudah menganalisa hal-hal yang perlu dalam pengumpulan data dan analisa kebutuhan
yang akan dipergunakan dibuatlah tutorial untuk pembutan aplikasi berbasi web, yang
berasal dari akses internet. Sedangkan materi kimia didapat dengan pengumpulan data dan
buku pelajaran SMA kelas X dengan tambahan refernsi dari internet. kemudian ke tahap
selanjutnya.
2. 1.2. Desain Program Aplikasi
Langkah pengembang desain tampilan aplikasi untuk pembuatan aplikasi web, serta
pembuatan menu yang dipakai pada aplikasi. Desain aplikasi mencakup pembuatan gambar
layout aplikasi dan tombol pada aplikasi.
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2.1.3. Pembangunan Aplikasi serta koding
2.1.3.1. Pembangunan Aplikasi
Sesudah pedesainan serta penempatan menu yang sudah selesai langkah berikutnya
membuat isi dari aplikasi berupa suatu layout aplikasi yang dikembangkan melalui aplikasi
Notepad++
2.1.3.2. Koding
Disisi pembuatan aplikasi web pada tahap pengembangan elemen membutuhkan suatu
kode script agar bisa berjalan dengan baik. Kode script yang digunakan untuk membuat
aplikasi adalah html. kode script ini akan berjalan menggunakan aplikasi Mozilla firefox.
2.1.3.3. Pengontrolan Aplikasi
Jika aplikasi sudah dikembangkan maka akan melalui tahap pengontrolan terlebih dahulu,
apabila terdapat kerusakan akan perbaiki setelah sudah berjalan sesuai yang dikendaki
akan berlanjut pada tahap penelitian ketempat yang telah ditentukan.
2.1.3.4. Pengetesan Aplikasi
Aplikasi yang sudah selesai akan melalui pengetesan di Sekolah Menengah Keatas untuk
siswa kelas X. Pengetesan aplikasi akan dilakukan dengan cara para siswa mengoperasikan
aplikasi serta setelah itu mengisi kuisoner dan soal yang diberikan. Kemudian setelah
pengamatan serta pencatatan hasil data akan muncul setelah pengetesan aplikasi.
2.1.3.5 Penulisan Laporan
Tahapan merupakan isi laporan hasil data dari proses penelitian yang telah dilakukan.
2.2 Perancangan Sistem
2.2.1. Use Case Diagram
Use Case diagram adalah suatu keperluan sistem yang berasal dari penilaian user
kepada suatu keterkaitan antara aktor dengan proses sistem. Dibawah ini adalah
gambar 2.2.1 Use Case diagram sebegai berikut:

Gambar 2.2.1 Use Case Diagram.
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2.2.2. Activity Diagram
Aktifitas diagram dari program aplikasi web media pembelajaran kimia terdapat pada
gambar 2.2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2.2 Activity Diagram Aplikasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang didapat oleh peneliti, sudah melewati tahapan pengembangan program aplikasi media
pembelajaran kimia siswa SMA kelas X.
3.1 Hasil Program Aplikasi
3.1.1. Halaman Menu Utama Aplikasi
Pada awal membuka apilkasi akan ditampilkan sebuah halaman awal dimana tampilan awal
user akan membuka aplikasi pertama kali. Dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4 Halaman awal

3.1.2. Halaman Menu login
Halaman berikut ini merupakan halaman ketika admin akan login. Dapat dilihat pada Gambar
5 dibawah ini.

Gambar 5 Halaman menu login admin
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3.1.3. Halaman tampilan menu hasil pencarian
Halaman tampilan menu hasil pencarian akan menampilkan hasil dari pencarian yang telah di
masukkan kedalam menu pencarian yang telah disediakan. Halaman menu hasil pencarian
dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6. Halaman hasil pencarian

3.1.4 Halaman Hasil
Halaman Menu hasil berisi penjelasan tentang materi kimia SMA kelas x serta video materi
kimia. Dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8 dibawah ini.

Gambar 7 Halaman menu hasil.

Gambar 8 Halaman menu video materi kimia.
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3.2 Hasil Pengujian Dan Penelitian
3.2.1. Pengujian Menggunakan Black Box
Rouf (2012) Black Box adalah suatu pengujian guna mengetahui fungsi dari perangkat lunak
sudah berkerja dengan baik atau sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya.
Table 1 Hasil Pengujian Black Box Tampilan dari Aplikasi.

3.2.2. Hasil Prosentasi Pengamatan
Hasil prosentasi pengamatan dapat dihitung dengan cara menjumlah responden dengan taraf
kemampuan pengetahuannya serta jumlah keseluruh responden akan dijumlahkan. Berikutnya
jumlah keseluruhan pernyataan akan dikalikan 100% (Supriyono, 2016)

Hasil perhitungan proses prosentasi responden pada siswa SMAN Jumapolo dapat dilihat
pada table 2 berikut ini:
Tabel 2 Prosentase Responden

Berikut Keterangan :
Nilai b = 35 (keseluruh responden) x 5 (total pertanyaan) = 175
presentase pengamatan kuisoner responden dapat dilihat digambar 9 berikut ini:
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Gambar 9 Grafik Prosentasi Pengamatan hasil kuisoner responden

Table 3 Keterangan Peryataan

Prosentase interprestasi kuisoner dipakai sebagai alat ukur sebaik mana aplikasi dan pernyataan yang
ada pada dikuisoner dan siswa dapat bisa menilai seberapa baik baruknya aplikasi yang telah dibuat.
Berikut keterangan prosentase interpretasi :
3.2.2.1. Prosentase P1 menyatakan bahawa 81%, siswa menilai Teks/Tulisan. Program aplikasi
pembelajaran Kimia ini mudah dimengerti.
3.2.2. 2 Prosentase P1 menyatakan 81%, siswa menilai Gambar aplikasi pembelajaran kimia dapat
dilihat dengan baik.
3.2.2.3. Prosentase P3 menyatakan 99%, siswa menilai Gambar pada Aplikasi pembelajaran kimia
sudah mendukung materi kimia yang dipelajari.
3.2.2.4. Prosentase P4 menyatakan 77%, siswa menilai Materi Aplikasi pembelajaran sudah lengkap.
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3.2.2.5. Prosentase P5 menyatakan 70%, siswa menilai gabungan warna keseluruhan pada Aplikasi
pembelajaran kimia ini menarik untuk dilihat.
3.2.2.6. Prosentase P6 menyatakan 76%, siswa menilai Media pembelajaran yang sudah ada, dapat
memudahkan siswa untuk memahami materi Kimia.
3.2.2.7. Prosentase P7 menyatakan 76%, siswa menilai pembelajaran berbasis Aplikasi tidak
membosankan untuk dipelajari.
3.2.2.8. Prosentase P8 menyatakan 98%, Siswa menyatakan perlunya pembelajran kimia seperti ini
dapat dipakai dalam metode pengajaran.
3.2.3. Hasil Uji Data Kuantitatif
Proses dilaksanakan dengan memberikan Aplikasi peningkatan media Pembelajaran kimia kepada
siswa. Mata pelajaran kimia kembangkan pada siswa kelas X di SMAN Jumapolo, Karanganyar.
Pengujian Aplikasi Media Pembelajara kimia akan ini diberikan kepada 18 siswa, dan 17 siswa
tidak menggunakan aplikasi. Langkah berikutnya akan berikan latihan yang berisi 25 soal
pertanyaan yang berfungsi untuk mendapatkan data valid, mencakup kategori soal Materi kimia.
Berikut hasil dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 dibawah ini.
Tabel 3. Tabel penilaian siswa. Dengan penggunan aplikasi.
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Tabel 4. Tabel penilaian siswa Dengan menggunakan metode pembelajaran guru.

Tabel Grafik Score merupakan salah satu testing soal yang menggunakan media pembelajaran
Aplikasi penigkatan media pembelajaran kimia dan penjelasan Guru dapat dilihat dalam Gambar 10
Grafik sebagai berikut .

Grafik Perbandingan Score
100

80%

80

64,7%

60
40
20
0
Menggunakan
aplikasi

Penjelasan guru

Gambar 10 Grafik perbandingan score sesudah siswa memakai aplikasi dan sebelum siswa
memakai aplikasi.
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PENUTUP
Dengan demikan hasil pengujian dan pembahasan bisa disimpulkan bahwa pengenalan
aplikasi peningkatan media pembelajaran kimia sebagai salah satu cara untuk menarik minat siswa
dalam mempelajari pelajaran kimia dalam materi struktur atom,Ikatan kimia dan tata nama
senyawa serta persamaan reaksi. Aplikasi pembelajaran ini dapat dikembangkan

untuk

memudahkan siswa dalam memahami materi materi kimia. Dengan hasil prosentase paling sedikit
70% siswa menilai bahwa main menu dapat dilihat dengan jelas dan menarik, hasil paling banyak
98% siswa menilai aplikasi ini dapat meningkatkan minat siswa untuk mempelajari materi kimia.
Demikian dalam menjawab soal materi kimia, hasil uji soal menunjukkan siswa yang tidak
memakai aplikasi belum tuntas untuk kriteria penilaian, apabila siswa telah memakai aplikasi ini,
maka siswa bisa memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan dan mengalami peningkatan
yang signifikan dengan hasil peningkatan sebesar 64,7% menjadi 80%.
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