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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MOBILE LEARNING
BERBASIS ANDROID SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN

FISIKA SMA PADA MATERI USAHA DAN ENERGI

Oleh

Rio Bagus Purnama

Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu pendukung dalam proses

pembelajaran dengan baik adalah m-learning. Telah dilakukan penelitian untuk

mengembangkan media pembelajaran m-learning berbasis android sebagai

suplemen pembelajaran pada materi usaha dan energi. Tujuan pengembangan

untuk menghasilkan m-learning yang menarik, mudah, bermanfaat dan efektif

digunakan. Pengembangan ini diawali dengan menganalisis kebutuhan di SMA

Kartikatama Metro, yaitu selama ini belum digunakan m-learning dalam proses

pembelajaran hanya menggunakan metode konvensional. Hasil analisis kebutuhan

menghasilkan format m-learning yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya

dilakukan uji validasi oleh ahli desain dan ahli isi/materi dan dilakukan perbaikan

berdasarkan kritik dan saran yang diperoleh. Produk yang telah diperbaiki

kemudian diuji coba satu lawan satu kepada 3 orang siswa. Revisi kembali

dilakukan berdasarkan kritik dan saran oleh pengguna. Uji coba pemakaian

produk di lapangan dilakukan dengan 34 orang siswa diperoleh skor kemenarikan

3,25 (menarik), skor kemudahan 3,28 (sangat mudah), dan skor kemanfaatan 3,32
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(bermanfaat). Revisi produk dilakukan berdasarkan kritik dan saran selama uji

coba pemakaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa dihasilkan m-learning berbasis

android sebagai supelemen pembelajaran fisika pada materi usaha dan energi

yang telah teruji dan layak digunakan dengan kualitas menarik, mudah digunakan,

bermanfaat, dan efektif sebagai media pembelajaran.

Kata kunci: android, pengembangan, m-learning, suplemen pembelajaran,
usaha dan energi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi (TIK) di Indonesia saat ini

berkembang sangat cepat dan pesat. Kemajuan TIK tersebut dapat kita

rasakan diberbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan.

Perkembangan TIK di bidang pendidikan akan menjadikan pendidikan di

Indonesia saat ini bisa lebih maju dan berkembang. Perkembangan TIK ini

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, misalnya memanfaatkannya sebagai

media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi

pembelajaran kepada peserta didik. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan

oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan lebih berwarna

dalam kelas.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Kartikatama Metro yang

menunjukkan 67% dari 24 siswa kelas XI IPA 2 menyatakan masih

mengalami kesulitan dalam belajar fisika karena kurang menarik dan susah

untuk dipahami sehingga siswa mengalami kesulitan dalam belajar fisika

dikarenakan pembelajaran yang monoton dan cenderung membosankan. Hal

ini bertentangan dengan pendapat guru yang menyatakan bahwa siswanya

antusias ketika pembelajaran fisika berlangsung, hanya beberapa siswa saja

yang tidak antusias. Guru juga menyatakan bahwa siswa mampu mengikuti
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pembelajaran dengan baik, namun banyak siswa yang masih mengalami

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran khususnya materi fisika. Hal

ini mungkin disebabkan karena kurang beragamnya media pembelajaran yang

digunakan.

Media pembelajaran yang umum sering digunakan di sekolah yaitu media

berbasis manusia yaitu guru dan media berbasis cetakan yaitu buku dan LKS.

Media pembelajaran bermacam-macam bentuknya, selain dua media tersebut

terdapat media berbasis audio visual contohnya video dan film, media

berbasis komputer yaitu interaktif video, dan media berbasis handphone yaitu

aplikasi pembelajaran dan game edukasi. Media pembelajaran diperlukan

dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan penggunaan media

pembelajaran akan memberikan manfaat seperti, pembelajaran menjadi lebih

menarik, kegiatan belajar lebih interaktif dan kualitas belajar dapat

ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi di SMA Kartikatama

Metro yang menunjukkan 75 % dari 24 siswa kelas XI menyatakan perlu

adanya tambahan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar

fisika siswa. Media pembelajaran tersebut dapat berupa media berbasis

handphone yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.

Perkembangan perangkat handphone saat ini berkembang sangat pesat

diberbagai kalangan, selain mudah di dapat dan mudah cara

mengoperasikannya. Saat ini banyak sekali handphone beredar dimasyarakat

dari berbasis java hingga handphone pintar yang dikenal sebagai android.

Handphone berbasis android memiliki banyak fasilitas seperti PC/laptop
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yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran misalnya mobile learning (m-

Learning).

M-Learning merupakan salah satu media pembelajaran yang memungkinkan

pendidik menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik menggunakan media

berbasis handphone. M-Learning merupakan salah satu alternatif

pengembangan media pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai suplemen

pembelajaran. M-Learning memungkinkan peserta didik dapat melakukan

kegiatan berupa materi pembelajaran, arahan dan informasi pembelajaran

dimana pun dan kapan pun tidak terbatas ruang dan waktu. M-Learning juga

mampu mengatasi keterbatasan alokasi waktu untuk materi tertentu. M-

Learning juga mampu melatih peserta didik untuk belajar mandiri dari

berbagai sumber yang disediakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuniati

(2011: 94) yang menyatakan peningkatkan perhatian siswa pada materi

pembelajaran.

Ilmu sains merupakan ilmu alam yang salah satunya ilmu fisika. Fisika selalu

berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar.

Pembelajaran fisika selalu berkaitan dengan praktikum yang berkaitan dengan

fenomena tersebut. Salah satu materi yang banyak dilakukan praktikum yaitu

Usaha dan Energi. Praktikum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak dengan

melakukan pengalaman langsung. Pengalaman langsung berguna untuk

menambah pendalaman materi dan keterampilan siswa dalam menggunakan

alat-alat praktikum yang ada di laboratorium.
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Kegiatan praktikum fisika membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak

guna mewujudkan pengalaman langsung terhadap pembelajaran. Kegiatan

praktikum tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana komputer

maupun handphone. Media pembelajaran tersebut sengaja dibuat guna

melengkapi kekurangan media pembelajaran di sekolah yang dapat

menghambat kegiatan pembelajaran. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti membuat

alternatif suatu media pembelajaran menggunakan perangkat handphone yang

dapat menyajikan pembelajaran fisika yang lebih menarik dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya untuk mengatasi kesuliatan

belajar siswa dalam memahami materi-materi fisika serta dapat menciptakan

pembelajaran fisika lebih menarik, oleh karena itu penulis ingin

mengembangkan media pembelajaran m-Learning berbasis android sebagai

suplemen pembelajaran fisika SMA pada materi Usaha dan Energi.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam penelitian pengembangan ini adalah:

1. Bagaimana produk m-Learning sebagai suplemen pada materi Usaha dan

Energi?

2. Bagaimana kemenarikan, kemanfaatan, dan kemudahan m-Learning

sebagai suplemen pada materi Usaha dan Energi?

3. Bagaimana kefektifan m-Learning sebagai suplemen pada materi Usaha

dan Energi?



5

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian pengembangan ini

sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan produk m-Learning sebagai suplemen pada materi

Usaha dan Energi.

2. Mendeskripsikan kemudahan, kemenarikan, dan kemanfaatan m-

Learning sebagai suplemen pada materi Usaha dan Energi.

3. Mendeskripsikan keefektifan m-Learning sebagai suplemen pada materi

Usaha dan Energi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini

yaitu:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika

SMA terutama pada materi Usaha dan Energi.

2. Penelitian ini dapat melatih siswa untuk belajar mandiri karena siswa

dapat menggunakannya pada handphone pribadinya.

3. Mampu meningkatkan minat belajar siswa

4. Memberikan motivasi bagi guru dalam memanfaatkan teknologi

khususnya teknologi berbasis handphone dalam kegiatan pembelajaran

untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan media pembelajaran

berbasis android sebagai suplemen dengan mengombinasikan video,

gambar, dan teks yang sesuai dengan materi tersebut.

2. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eclipse Luna,

Android Studio IDE and SDK Manger, dan adt bundle windows x86

3. Materi yang disajikan dalam  modul ini adalah materi Usaha dan Energi

kelas XI sekolah menengah atas sesuai dengan standar isi kurikulum 2006

(KTSP).

4. Subjek uji coba produk penelitian ini terdiri atas:

- Ahli desain merupakan seorang ahli dalam bidang teknologi

pendidikan dalam mengevaluasi media pembelajaran.

- Ahli bidang isi atau materi dilakukan oleh ahli bidang materi untuk

mengevaluasi materi  pembelajaran Usaha dan Energi untuk SMA.

- Siswa yang dikenakan uji untuk produk penelitian ini ialah siswa

SMA Paramarta Seputih Banyak.



II. TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

orang untuk mendapatkan fakta atau prinsip melalui proses penyelidikan,

pencarian ataupun percobaan. Setiap penelitian dilakukan dengan maksud dan

tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian menurut Mulyatiningsih

(2011: 161) menjelaskan bahwa, research and development adalah penelitian

dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses

pengembangan.

Pendapat lain menurut Arikunto (2010: 14) menjelaskan bahwa,

Penelitian pengembangan menurut tujuannya dibedakan menjadi
tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitiaan pengembangan
(Research dan Development) dan penelitian verifikatif. Penelitian
eksploratif, berarti bahwa peneliti ingin menggali secara luas
tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya
sesuatu. Penelitian pengembangan berarti peneliti
mengembangkan suatu produk atau prosedur baru, sedangkan
penelitian verifikatif berarti bahwa penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain.

Penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2012: 407) menyatakan,

Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian
pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk
menghasilkan produk tertentu. Produk yang dihasilkan bisa
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berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(software).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian

pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang

kemudian produk tersebut dites dilapangan, dievaluasi, diperbaiki hingga

menjadi suatu produk yang berkualitas.

Penelitian pengembangan mempunyai beberapa model menurut para ahli.

Sugiyono (2012: 409) mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian

pengembangan meliputi sepuluh tahap pengembangan produk dan uji

produk, yaitu:

1. Potensi dan masalah
2. Pengumpulan informasi
3. Desain Produk
4. Validasi produk
5. Perbaikan produk
6. Uji coba produk
7. Revisi produk
8. Uji coba pemakaian
9. Revisi produk
10. Pembuatan produk masal.

Model dalam penelitian pengembangan instruksional menurut Borg dan Gall

(dalam Emzir 2012: 271) terdapat 10 langkah dalam penelitian

pengembangan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi
2. Perencanaan
3. Pengembanan Bentuk Awal Produk
4. Uji Lapangan Awal
5. Revisi Produk
6. Uji Lapangan Utama
7. Revisi Produk Operasional
8. Uji Lapangan Operasional
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9. Revisi Produk Akhir
10. Desiminasi dan Imlementasi

Model penelitian pengembangan media instruksional yang dijelaskan oleh

Suyanto dan Sartinem (2009). Tahapan prosedur pengembangan produk dan

uji produk yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Analisis kebutuhan
2. Identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan
3. Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan pengguna
4. Pengembangan produk
5. Uji internal: uji ahli desain dan uji ahli materi produk
6. Uji eksternal: uji kemenarikan, uji kemudahan, dan uji

kemanfaatan produk oleh pengguna, serta uji keefektifan produk
7. Produksi.

Berdasarkan model penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh para

ahli tersebut, maka pengembang memilih model pengembangan media

pembelajaran instruksional milik Suyanto dan Sartinem (2009). Model ini

dipilih karena memiliki tahap penelitian pengembangan yang lengkap namun

tidak terlalu panjang dibanding dengan model lainnya. Uji yang dilakukan

pun bertahap sesuai dengan komponen yang akan diuji secara spesifik,

sehingga revisi lebih terarah sesuai dengan komponen yang diujikan.

B. Media Pembelajaran

Definisi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Sanjaya (2012: 57)

menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara dari sumber

informasi ke penerima informasi seperti video, televisi, komputer dan

sebagainya yang digunakan untuk menyalurkan informasi yang akan di

sampaikan. Pendapat lain menurut Astra dkk (2012) menjelaskan media
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adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Menurut

Sukiman (2012: 29) mengatakan bahwa:

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta
kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar
terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, media pembelajaran merupakan kegiatan

penyampaian atau tukar menukar pesan atau informasi melalui komunikasi

antara guru dan siswa yang dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan

siswa. Komunikasi tersebut dapat berupa video, televisi, komputer dan

sebagainya, melalui komunikasi inilah pesan atau informasi diserap dan

dihayati oleh orang lain. Proses komunikasi dapat terjadi persepsi sehingga

perlu adanya sarana untuk membantu proses komunikasi yang disebut media.

Fungsi media pembelajaran menurut Hamalik dalam Arsyad (2011: 15-16)

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Pendapat lain yang

dikemukakan oleh Smaldino dkk (2005: 9) mengungkapkan bahwa fungsi

media yaitu untuk menyampaikan pelajaran dapat dianggap sebagai media

pembelajaran. Tujuan media pembelajaran adalah memfasilitasi guru dan

siswa dalam melakukan komunikasi dan belajar di dalam pembelajaran,

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi media adalah sarana alat bantu

mengajar dalam menciptakan pembelajaran secara efektif dengan
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mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar guna memfasilitasi guru dan

siswa dalam menjalin komunikasi dan belajar.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mempengaruhi kegiatan

kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dapat digunakan untuk bertukar

informasi. Menurut Prawiradilaga dan Eveline Siregar (2013: 16)

mengungkapkan bahwa:

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan medium
interaktif yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam
rangka tukar menukar informasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sebagai

media dapat membantu guru dalam berbagai hal. Menurut Prawiradilaga dan

Eveline Siregar (2013: 20), tujuan penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai media pembelajaran yaitu :

1. Meningkatkan interaksi
2. Pembelajaran menjadi lebih menarik
3. Pengelolaaan pembelajaran lebih efektif dan efisien
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran
5. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja
6. Menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa teknologi informasi dapat digunakan

dalam kegiatan pembelajaran sebagai salah satu media pembelajaran. Media

pembelajaran dapat digunakan untuk menambah gairah dan motivasi belajar

siswa. Selain menambah gairah dan motivasi belajar, media pembelajaran

juga dapat mempercepat proses belajar karena melalui media pembelajaran

guru dapat meyampaikan tujuan pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat.

Selain itu media pembelajaran juga dapat meningkatkan kualitas proses
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belajar karena dengan bantuan media pembelajaran akan tahan lama sehingga

kualitas pembelajaran memiliki nilai tinggi .

C. Mobile Learning Berbasis Android

1. Mobile Learning

Inovasi di dalam dunia pendidikan terus menerus berkembang.

Perkembangan tersebut mulai dari media berbasis cetakan seperti buku dan

LKS, kemudian media berbasis digital seperti sistem Electronic Learning (E-

Learning). Istilah mobile learning (m-Learning) merupakan alat yang relatif

baru dalam dunia pendidikan yang berbentuk media dengan memanfaatkan

perangkat portabel dan teknologi bergerak.

M-Learning dimulai sekitar tahun 2003. M-Learning merupakan

perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk membuat

kontribusi yang unik untuk kemajuan pendidikan dan bentuk lain dari E-

Learning. Istilah m-Learning mengacu pada teknologi perangkat keras berupa

genggam maupun perangakat mobile yang bergerak seperti PDA (Personal

Digital Assistant), Smartphone atau Nirkabel. Menurut Darmawan (2012: 15)

menyatakan bahwa m-Learning adalah salah satu alternatif pembelajaran

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendapat Ally (2009: 1)

menyatakan bahwa m-Learning adalah pembelajaran melalui teknologi

mobile wireless yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses informasi

dan materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Pendapat lain yang

dinyatakan oleh Woodill (2010: 31) menyatakan bahwa m-Learning

merupakan kebalikan dari pembelajaran yang terjadi dikelas tradisional
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dimana pelajar hanya duduk, bergerak dan memperhatikan guru yang berdiri

di depan kelas.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa m-Learning adalah pembelajaran

menggunakan perangkat mobile yang dapat mempermudah pengguna dalam

mengakses konten pembelajaran di mana dan kapan saja tidak dibatasi oleh

tempat dan waktu. Hal tersebut siswa maupun guru dapat memberikan materi

atau konten pembelajaran diluar kelas sehingga pembelajaran tidak hanya

terjadi di kelas saja..

2. Android

Pembelajaran menggunakan mobile tidak lepas dari perangkat keras yang

bernama handphone. Perkembangan perangkat handphone dari waktu ke

waktu semakin canggih. Perkembangan perangkat handphone yang hanya

terdapat fitur telepon dan SMS, kemudian berkembang terdapat fitur hiburan

seperti permainan dan alat bantu seperti kalkulator dan stopwatch. Saat ini

perangkat handphone sudah semakin canggih seperti notebook atau laptop

pada umumnya. Fitur-fitur seperti mengakses internet, video, gambar,

dokumen serta berbagai aplikasi lainnya yang dapat memudahkan dalam

pekerjaan. Perangkat handphone tersebut dikenal dengan istilah ponsel pintar

atau smartphone, dari berbagai perangkat handphone yang ada, yang paling

cocok digunakan untuk m-Learning adalah smartphone. Smartphone

memiliki fitur yang lengkap dan mudah dalam menjalankan aplikasinya.

Menurut Woodil (2010: 36) menjelaskan bahwa smartphone saat ini

dipandang sebagai salah satu platform yang paling cocok digunakan untuk m-
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Learning. Smartphone berkembang saat ini memiliki bentuk yang kecil dan

tipis dan mempunyai banyak fitur dan kegunaan.

Smartphone tidak lepas dari sistem operasi android. Sistem operasi yang

khusus digunakan untuk perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet.

Menurut Safaat (2012: 1) menjelaskan android adalah sistem operasi untuk

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware

dan aplikasi. Pendapat lain menurut Purwantoro dkk (2013: 177) mengatakan

android merupakan suatu software (perangkat lunak) yang digunakan pada

mobile device (perangkat berjalan) yang meliputi sistem operasi, middleware

dan aplikasi inti. Android merupakan sebuah router (jembatan) antara

pengguna dengan device-nya dan antara device dengan aplikasi, sehingga

dapat memudahkan pengguna untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang

tersedia dalam device (perangkat).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa android adalah

sistem operasi yang digunakan dalam perangkat smartphone berbasis Linux

yang berupa software yang meliputi middleware dan aplikasi inti yang

berfungsi sebagai router antara pengguna dan aplikasi device yang dapat

mempermudah pengguna menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia.

Perkembangan sistem android dimulai pertama kali menurut Cinar (2012: 28)

mengemukakan bahwa “Android Inc. was founded in Silicon Valley,

California, in October 2003, with the idea of providing a mobile platform that

is more aware of user’s location and preferences”. Perkembangan android

pertama kali dimulai tahun 2003 yang bertujuan untuk menyaingi Symbian
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dan Windows Mobile. Setelah 2 tahun pendirian, pihak Google tertarik dan

mengakuisisi Android hingga saat ini.

Sistem operasi yang digunakan pada android menurut Andry (2011) sistem

operasi android merupakan modifikasi dari kernel Linux. Linux yang

mempunyai sifat open source (terbuka) sehingga programmer dapat

mengembangkan aplikasi android maupun memodifikasi sistem, berbeda

dengan Windows Phone atau Iphone yang memiliki sifat close source

(tertutup). Karena sifat inilah popularitas android lebih banyak dibandingkan

Windows Phone atau Iphone. Menurut Safaat (2012: 3) menejelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi popularitas android yaitu:

1. Lengkap (complete platform): para pembuat software dapat dengan bebas

membuat pendekatan dalam mengembangkan software. Android juga

sistem operasi yang aman dan banyak tersedia peralatan untuk

membangun software.

2. Terbuka (open source platform): Android disediakan secara terbuka

sehingga pengembang dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi.

3. Free (free platform): pengembang dapat dengan bebas membuat aplikasi

tanpa lisensi atau biaya royalti yang harus dibayarkan, tidak ada biaya

keanggotaan, tidak ada biaya pengujian, tidak ada kontrak yang

diperlukan dan dapat didistribusikan dan diperdagangkan secara bebas

dalam berbagai bentuk.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, android pertama kali dimulai tahun

2003 yang mempunyai tujuan awal untuk menyaingi Symbian dan Windows
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Phone yang merupakan modifikasi dari kernel Linux yang mempunyai sifat

terbuka, lengkap dan tanpa lisensi sehingga memudahkan pengembang

membuat aplikasi. Popularitas android dari tahun ke tahun semakin

meningkat sehingga tujuan awal untuk menyaingi Symbian dan Windows

Phone saat ini sudah tercapai.

3. Eclipse

Aplikasi-aplikasi di dalam perangkat android yang digunakan saat ini

merupakan pengembangan dari berbagai programmer. Programmer

merupakan seseorang yang membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi

untuk mewarnai fitur-fitur didalam android. Saat mengembangkan aplikasi,

seorang programmer membutuhkan software pendukung dalam pembuatan

aplikasi tersebut. Terdapat berbagai pilihan saat mengembangkan aplikasi

android seperti Eclipse, Android Studio, Adobe Flash CS6, Construct 2 dan

sebagainya. Para programmer sebagian besar memilih menggunakan eclipse,

karena gratis tanpa lisensi, lengkap, mendukung semua bahasa pemrograman,

dan ringan dibandingkan lainnya.

Eclipse menurut pendapat Zuliana dan Padli (2013: 4) menyatakan bahwa

eclipse dapat dijadikan pilihan sebagai IDE (Integrated Development

Environtment) atau program komputer yang memiliki berbagai fasilitas dalam

mengembangkan perangkat lunak. Menurut Deitel dkk (2012)

mengungkapkan bahwa eclipse merupakan IDE (Integrated Development

Environment) yang menyediakan tools yang mendukung proses

pengembangan perangkat lunak, termasuk editor untuk penulis dan mengubah
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program serta debugger untuk mencari kesalahan-kesalahan logika. Eclipse

memiliki Android Plug-in yang lengkap dibandingkan Android Plug-in yang

dimiliki oleh Android Studio untuk mengembangkan aplikasi.

Menurut Safaat (2012: 16) menjelaskan bahwa eclipse adalah sebuah IDE

(Integrated Development Environment) untuk mengembangkan perangkat

lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Eclipse mempunyai beberapa

sifat menurut Safaat (2012: 16) yaitu; (1) Multi platform : sistem operasi

eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, Mac OS, AIX, dan HP-

UX, (2) Multi language : Eclipse mendukung pengembangan aplikasi

berbasis bahasa pemrograman seperti C/C++, Python, PHP, Perl, Cobol, Java,

dan lain sebagainya, (3) Multi role : Eclipse dapat digunakan untuk aktivitas

perangkat lunak seperti pengembangan web, test perangkat lunak, dan

sebagainya.

Eclipse menggunakan Android Development Tools untuk memudahkan

pengembang dalam pembuatan aplikasi. Menurut Meier (2011: 54)

menyatakan Android Development Tools (ADT) merupakan Plug-in dalam

eclipse yang memudahkan dalam pengembangan aplikasi android dengan

mengintregasikan alat developer tools, termasuk emulator, dan .class-to-dex

converter langsung ke dalam IDE. Penggunaan ADT dalam eclipse

merupakan cara yang disarankan karena adanya komponen-komponen yang

diintegrasikan dengan eclipse. Komponen komponen tersebut adalah:

1. Wizard digunakan membuat Android project baru dan memasukkan

template aplikasi yang dasar.
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2. Forms-based manifest, layout, dan resource editors untuk membantu

dalam membuat, mengubah, dan memvalidasikan Extensible Markup

Language (XML) resource.

3. Automated Building of Android Projects, konversi menjadi aplikasi

android yang dapat dieksekusi (.dex), packaging menjadi package files

(.apk), dan instalasi dari package ke Dalvik virtual machine.

4. The Android Virtual Device Manager, yang memungkinkan developer

untuk membuat dan manage virtual device yang dapat dijalankan dengan

sistem operasi android dan memory constraint tertentu.

5. The Android Emulator, yang mencakup kontrol dari tampilan emulator dan

konfigurasi koneksi jaringannya, dan kemampuan untuk mensimulasikan

telepon masuk dan pesan SMS.

6. The Dalvik Debug Monitoring Service (DDMS), yang mencakup port

forwarding, stack, heap, dan thread viewing, detil prosesnya, dan fasilitas

screen capture.

7. Akses ke file system sebuah device atau emulator, navigasi ke tree folder

dan pengiriman data.

8. Runtime debugging, sehingga dapat mengatur breakpoint dan melihat

pemanggilan stack

Berdasarkan pendapat para ahli, eclipse merupakan sebuah program IDE

(Integrated Development Environtment) yang digunakan oleh programmer

untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak dapat dijalankan di semua

platform yang mempunyai Android Plug-in yang lengkap dan mendukung

semua bahasa pemrograman, gratis tanpa lisensi, dan ringan dalam
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menjalankan software, sehingga memudahkan programmer membuat aplikasi

atau perangkat lunak serta mengubah program serta debugger dari kesalahan-

kesalahan logika. Pengembang memilih eclipse dikarenakan memiliki

fasilitas yang lengkap yang bersifat terbuka sehingga para pengembang lain

dapat melihat source code dan tampilan awal saat pembuatan. Gratis tanpa

lisensi tanpa harus activation code terlebih dahulu sehingga tidak perlu repot

melakukan aktivasi saat ingin menggunakannya. Eclipse mempunyai

spesifikasi yang ringan sehingga saat menjalakan software meskipun

menggunakan RAM 2 GB tanpa adanya lag, kemudian mendukung semua

bahasa pemrograman yang memudahkan pengembang pemula dalam

pembuatan aplikasi.

D. Suplemen Pembelajaran

Media pembelajaran m-Learning dapat dimanfaatkan sebagai suplemen

pembelajaran bagi peserta didik berbasis teknologi android. Menurut Hasan

yang dikutip oleh Astra dkk (2012) mengemukakan bahwa terdapat tiga

fungsi m-Learning yaitu sebagai suplemen (tambahan) yang bersifat pilihan,

komplemen (pelengkap), dan subsitusi (pengganti). Sedangkan menurut

Darmawan (2012) menjelaskan bahwa:

1. Suplemen (tambahan)

M-Learning sebagai suplemen, yaitu siswa bebas memilih, apakah

memanfaatkan m-Learning atau tidak. Di sini berarti, tidak ada

kewajiban/ keharusan bagi siswa untuk menggunakan atau mengakses

materi m-Learning. Meskipun sifatnya pilihan, siswa yang

menggunakannya akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan.
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2. Kompelemen (pelengkap)

M-Learning sebagai komplemen, yaitu materi pembelajaran

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh

siswa. Dalam hal ini berarti materi m-Learning menjadi pelengkap bagi

siswa di dalam pembelajaran konvensional yang diprogramkan sebagai

remedial.

3. Subsitusi (pengganti)

Terdapat tiga alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat siswa

pilih yaitu: (1) sepenuhnya bertatap muka (konvensional), (2) sebagian

tatap muka dan sebagian lagi menggunakan internet, atau (3) sepenuhnya

menggunakan internet.

Alternatif model pembelajaran ini sudah digunakan di beberapa perguruan

tinggi di negara-negara maju. Tujuannya agar siswa dapat secara bebas

mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktifitas

sehari-hari.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi suplemen

merupakan kebebasan siswa dalam memilih apakah memanfaatkan m-

Learning atau tidak dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, tidak ada

keharusan bagi siswa dalam memanfaaatkan m-Learning, meskipun bersifat

opsional tentu sangat bermanfaat apabila siswa memilih m-Learning sebagai

tambahan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menambah

pengetahuan dan wawasan.
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E. Usaha dan Energi

1. Usaha

Kata usaha atau kerja memiliki arti dalam percakapan sehari-hari. Kata

tersebut menurut Widodo (2009: 80) dalam fisika mempunyai arti

khusus dibandingkan dengan pengertian usaha sehari-hari. Bila kita

menarik benda di atas lantai sehingga berpindah tempat, maka dikatakan

kita melakukan usaha, tetapi bila kita mengangkat barbel bergerak ke

atas dengan sekuat tenaga, apakah kita melakukan usaha?

Demikian juga, kita mendorong sebuah mobil berapapun besarnya tenaga

yang kita keluarkan, bila mobil tetap diam maka tidak ada usaha yang kita

lakukan. Kata-kata di atas mudah dapat dijelaskan berdasarkan rumus-

rumus yang berlaku pada usaha.

1.1 Usaha oleh gaya luar yang besarnya tetap

Gambar 2.1 Gaya F membentuk sudut dengan perpindahan usaha

Perhatikan Gambar 2.1. Sebuah gaya F bekerja pada balok dengan

membentuk sudut θ terhadap lantai sehingga balok berpindah sejauh s.

Karena balok mengalami perpindahan, maka terjadi usaha. Berdasarkan

definisi di atas, besarnya usaha yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut.

s

θ
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Dimana,

W = Usaha, dalam satuan S.I bersatuan N.m

F = Gaya, dalam satuan S.I bersatuan Newton (N)

S = Perpindahan, dalam satuan S.I bersatuan meter (m)

Θ = Sudut yang dibentuk oleh arah gaya F dan arah perpindahan

benda

Kemungkinan dari persamaan (4.1) menurut Siswanto dan Sukaryadi

(2009: 81) akan menimbulkan arah yang berbeda apabila:

(1) Bila = 0 , maka cos 0 = 1=

Gambar 2.2 Usaha positif, karena gaya dan perpindahan searah

(2) Bila = 180 , maka cos 180 = −1= −

Gambar 2.3 Usaha negative, karena arah gaya berlawanan
dengan arah perpindahan

s

s
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(3) Bila = 90 , maka cos 90 = 0= 0

Gambar 2.4 Usaha nol, karena arah gaya tegak lurus terhadap
arah perpindahan

2. Energi

Dalam percakapan sehari-hari,kita menggunakan kata energi dalam banyak

hal. Seorang anak berlarian dan bermain kesana kemari tanpa kenal lelah

sering kita katakan penuh dengan energi. Kita sering pula menyebut krisis

energi bila membicarakan berkurangnya sumber-sumber minyak dan gas

alam. Energi menurut pendapat Siswanto dan Sukaryadi (2009: 83)

merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat

menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Perubahan tersebut

dapat mengubah mobil itu sendiri, orang, atau benda-benda pada lintasnya.

Energi untuk menggerakkan mobil ini berasal dari energi yang tersimpan

dalam bensin, yang biasa disebut energi kimia.

Seperti halnya energi kimia bensin yang dapat menyebabkan mobil dan

penumpang berpindah tempat (melakukan usaha), secara lebih sederhana kita

dapat mendefinisikan energi sebagai kemampuan untuk melakukan usaha.

Definisi sederhana ini tidak terlalu tepat, atau tidak tepat benar untuk semua

bentuk energi. Sebagai contoh, setiap benda yang bersuhu lebih dari 0 K

s
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memiliki energi panas. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi

panasnya, dan sebaliknya. Namun, untuk menurunkan suhu benda sehingga

lebih rendah dari suhu lingkungan, justru usaha harus dilakukan pada benda

itu. Selain contoh energi yang telah disebutkan di atas, tentunya masih

banyak sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan. Dapatkah anda

menyebutkan dan menjelaskan sumber- sumber energi lain tersebut?

2.1 Energi Mekanik

Menurut Widodo (2009: 84) menyatakan energi mekanik terdiri dari

energi kinetik dan energi potensial. Representasi matermatika energi

mekanik:

Em = Ek + Ep …. (2)

(1) Energi kinetik

Setiap benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan

usaha, sehingga dikatakan memiliki energi. Energi gerakan ini disebut

energi kinetik (Ek) (dalam bahasa Yunani kinetikos yang berarti

gerakan).

Representasi matematika energi kinetik yaitu:= …. (3)

(2) Energi Potensial

Energi yang berkaitan dengan gaya yang bergantung pada posisi

benda atau susunan benda yaitu, energi potensial. Energi potensial

menurut Siswanto dan Sukaryadi (2009: 84) dibagi menjadi
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beberapa bentuk yaitu :

a. Energi potensial tempat

Ep = mgh …. (4)

Gambar 2.5 Energi potensial tempat

b. Energi potensial pegas= …. (5)

Gambar 2.6 Energi potensial pegas

c. Energi potensial gravitasi= − …. (6)

Gambar 2.7 Energi potensial gravitasi
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d. Energi potensial muatan= …. (7)

Gambar 2.8 Energi potensial muatan

2.2 Hubungan Usaha dan Gaya Luar dengan Energi Mekanik

Hubungan antar usaha dengan energi mekanik dapat kita tinjau dari

gambar 2.9 dibawah ini.

Gambar 2.9 Benda pada bidang miring

Di tempat (1) :

Energi kinetik = , dan energi potensial Ep = mgh1

Di tempat (2) :

Energi kinetik = , dan energi potensial Ep = mgh2

Usaha yang dilakukan oleh gaya luar F, sehingga benda berpindah pada

bidang miring sejauh s. Representasi matematikanya yaitu:

r

Q q
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F.s = Em2 – Em2

F.s = (Ek2 + Ep2) – (Ek1 + Ep1) ………  (8)

F.s = ( + mgh2) – ( + mgh1)

2.3 Hukum Kekekalan Energi Mekanik

Hukum kekekalan energi mekanik berlaku jika tidak ada gaya luar yang

berkerja pada benda. Hukum kekekalan energi mekanik dapat diturunkan

dari representasi matematika (8) untuk gaya luas F = 0.

Em1 + Em2

Ek1 + Em1 = Ek2 + Ek2 …. (9)

Representasi matematika (9) merupakan rumus hukum kekekalan energi

mekanik. Jadi apabila pada benda tidak ada gaya luar bekerja pada

benda maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Termasuk gaya

luar adalah :

(1) Gaya dorong atau gaya tarik

(2) Gaya gesek

Sedangkan gaya tarik bumi, gaya pegas, gaya coulomb, gaya

gravitasi termasuk gaya konservatif dan bukan gaya luar. Gaya

konservatif adalah gaya yang dapat mengembalikan benda ke posisi

semula. Jadi benda bergerak yang disebabkan oleh gaya konservatif

selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik.
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F. Kerangka Berpikir

Kemajuan TIK saat ini berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut

dapat dimanfaatkan dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang

menarik dan berwarna dalam bidang pendidikan seperti pelajaran fisika.

Salah satu inovasi tersebut membuat media pembelajaran. Media

pembelajaran digunakan sebagai sarana kegiatan pembelajaran fisika.

Media pembelajaran dapat membuat siswa belajar merasa senang dan

mudah saat mengikuti pembelajaran.

Media pembelajaran selalu berkaitan dengan perkembangan TIK. Salah

satu perkembangan media pembelajaran saat ini yaitu m-Learning. M-

Learning menggunakan perangkat mobile yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran. Perangkat android dipilih dalam m-Learning karena

memiliki fasilitas seperti PC/laptop. Fasiliatas tersebut dapat dimanfaatkan

untuk membuat materi, tes kemapuan, dan praktikum. M-Learning dapat

menciptakan pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas namun tidak terkait

waktu dan tempat.

Sarana m-Learning membuat siswa dapat belajar dimana saja dan kapan

saja, sehingga diharapkan membantu siswa belajar mandiri dan memahami

konsep Usaha dan Energi dengan baik. Pemahaman konsep dan materi

diharapkan meningkatkan hasil belajar siswa semakin meningkat melalui

materi, video, simulasi, soal latihan, dan praktikum yang sesuai dengan

materi pembelajaran.
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Acuan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.10

Gambar 2.10 Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka piker, hipotesis penelitian adalah:

H0 : Media pembelajaran m-Learning berbasis android tidak efektif dalam

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Usaha dan Energi

H1 : Media pembelajaran m-Learning berbasis android efektif dalam

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Usaha dan Energi

Diperlukan inovasi Media

Pembelajaran Berbasis Handphone

Melakukan Analisis

Kebutuhan

Perencanaan, Pembuatan Media Pembelajaran M-

Learning Berbasis Android sebagai Suplemen

Siswa Antusia dan Hasil Belajar Siswa

Meningkat

Penggunaan M-Learning Berbasis

Android dalam Proses Pembelajaran



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah research and development atau

penelitian dan pengembangan. Menurut Mulyatiningsih (2011: 161)

menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan bertujuan untuk

menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan, Penelitian yang

dimaksud pengembangan suatu suplemen pembelajaran fisika berupa m-

Learning. Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran m-

Learning untuk pembelajaran sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA

pada materi Usaha dan Energi.

Uji ahli dilakukan untuk mengetahui memperoleh informasi kemenarikan,

kemudahan, kemanfaatan, dan keefektifan produk yang dihasilkan dilihat dari

segi materi dan desain m-Learning sebagai suplemen pembelajaran.

Sedangkan uji coba produk dilakukan dengan menggunakan desain penelitian

One Shot Case Study untuk mengetahui keefektifan m-Learning dengan

memberikan perlakuan kepada satu kelompok subjek menggunakan

instrumen tes diakhir. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran

sebagai suplemen pembelajaran menggunakan m-Learning secara maksimal.

Media pembelajaran yang dikembangkan berisi materi, audio, dan animasi.
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Hasil akhir produk adalah aplikasi android berformat APK yang berisi tujuan

pembelajaran, materi yang dilengkapi sajian animasi, simulasi, dan gambar.

B. Subjek Uji Coba Pengembangan Produk

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2016/2017 di SMA Kartikatama Metro. Subjek uji coba produk penelitian

pengembangan terdiri atas ahli desain, ahli isi atau materi pembelajaran, uji

satu lawan satu (one for one) dan uji kelompok kecil (small group). Subjek

dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji ahli bidang isi/materi dilakukan oleh ahli bidang isi yaitu seseorang

yang memiliki latar belakang bidang Ilmu Fisika.

2. Uji ahli desain dilakukan oleh seorang ahli teknologi pendidikan untuk

mengevaluasi desain m-Learning.

3. Uji satu lawan satu yaitu diambil sampel penelitian 3 orang siswa SMA

Paramarta Seputih Banyak yang dapat mewakili populasi target yang

memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

4. Uji kelompok kecil yaitu diambil sampel penelitian satu kelas siswa

SMA kelas XI uji kelompok terdiri dari satu kelas sampel yang dipilih

secara acak.

C. Prosedur Pengembangan

Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan media

instruksional yang diadaptasi dari Suyanto dan Sartinem (2009:1). Hasil

produk yang akan dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa media

pembelajaran m-Learning sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA.
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Produk yang dihasilkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapaun

desain tersebut meliputi  tahapan prosedur pengembangan produk dan uji

produk yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Analisis kebutuhan,

2. Identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan,

3. Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan pengguna,

4. Pengembangan produk,

5. Uji internal: uji kelayakan produk,

6. Uji eksternal: uji kemanfaatan produk oleh pengguna,

7. Produksi.

Tahapan pengembangan produk yang diadaptasi ini dapat dilihat pada

Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Model Pengembangan Media Instruksional Termodifikasi
Diadaptasi dari Prosedur  Pengembangan Produk dan Uji Produk
Menurut Suyanto dan Sartinem (2009)

Analisis
kebutuhan

Identifikasi
sumber daya

Identifikasi
spesifikasi produk

Pengembangan
produk

Uji internal: uji
kelayakan produk

Uji eksternal: uji
kemanfaatan
produk oleh
pengguna

Produksi
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Penjelasan tiap langkah pengembangan sesuai diagram 3.1 dijelaskan sebagai

berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memperoleh informasi awal untuk

melakukan pengembangan. Analisis kebutuhan ini dimaksudkan untuk

mengetahui adanya kebutuhan m-Learning sebagai suplemen

pembelajaran fisika pada materi Usaha dan Energi. Analisis kebutuhan

ini dilakukan melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi nyata di

lapangan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara memberikan angket

dan observasi. Angket diberikan langsung kepada guru dan siswa kelas

XI SMA Kartikatama Metro. Penyebaran angket tersebut dilakukan

untuk mengetahui kebutuhan penggunaan android dalam pembelajaran,

sumber belajar, fasilitas pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, hambatan-hambatan penggunaan media pembelajaran,

serta penggunaan produk yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan

pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengetahui sarana dan

prasarana yang dimiliki sekolah seperti laboratorium fisika dan sumber

belajar yang tersedia, kemudian mengobservasi kemampuan siswa dan

guru dalam mengoperasikan penggunaan android. Berdasarkan hasil

penyebaran angket yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebutuhan

penggunaan android dalam pembelajaran sebesar 58%. Sedangkan hasil

observasi yang telah dilakukan di SMA Kartikatama Metro, fasilitas

pembelajaran, seperti laboratorium sudah dimanfaatkan saat melakukan

praktikum sedangkan LCD, wifi, atau hotspot sudah ada, namun belum
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dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran secara maksimal.

Penggunaan media masih didominasi oleh media guru dan media LKS.

Kemampuan guru dan siswa dalam melakukan pengoperasian android

dan instalisasi aplikasi di android sudah baik, Guru belum pernah

menggunakan m-Learning sebagai suplemen penunjang pembelajaran.

Hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui angket dan observasi

digunakan sebagai acuan dalam penulisan latar belakang masalah dalam

penelitian pengembangan ini.

2. Identifikasi Sumber Daya

Identifikasi sumber daya dilakukan dengan cara observasi ke SMA

Kartikatama Metro. Sumber daya sekolah yang diidentifikasi meliputi

ketesediaan fasilitas wifi, laboratorium dan media sebagai penunjang

proses pembelajaran. Selain itu dilakukan identifikasi sumber daya

manusia meliputi kemampuan guru dan siswa dalam mengoperasikan

dan menginstal aplikasi pada android. Observasi dilakukan dengan

membagikan angket analisis kebutuhan kepada siswa dan guru mata

pelajaran fisika. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA

Kartikatama Metro, guru cukup kreatif dalam penggunaan seperti laptop,

LCD, dan android namun belum digunakan sebagai media tambahan

dalam pembelajaran fisika. Selain identifikasi sumber daya yang dimiliki

sekolah, identifikasi sumber daya yang dimiliki peneliti dalam

pengembangan aplikasi android seperti penguasaan dalam

mengoperasikan dan menginstal aplikasi pada android, menguasai

bahasa pemograman dalam pembuatan aplikasi, sarana penunjang
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pembuat aplikasi. Peneliti sudah baik dalam mengoperasikan dan

menginstal aplikasi android, sedangkan dalam memahami bahasa

pemrograman untuk pembuatan aplikasi di software eclipse sudah cukup

mumpuni. Sarana pendukung dalam pembuatan aplikasi ini yaitu laptop

atau computer dengan spesifikasi standar sebagai sarana penting dalam

pembuatan aplikasi, kemudian software eclipse dengan ADT untuk

pembuatan aplikasi dan handphone android digunakan untuk instalasi

aplikasi. Hasil identifikasi sumber daya ini akan dijadikan dasar untuk

menentukan spesifikasi produk yang bisa dikembangkan.

3. Identifikasi Spesifikasi Produk

Indentifikasi spesifikasi produk dilakukan untuk mengetahui spesifikasi

produk yang akan dikembangkan. Mengidentifikasi spesifikasi produk

harus dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan

identifikasi sumber daya. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap

ini adalah :

a. Menentukan topik atau materi pokok pembelajaran yang akan

dikembangkan.

b. Mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan identifikasi materi

pelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran.

c. Menentukan fasilitas atau fitur m-Learning yang akan digunakan

seperti icon aplikasi, tampilan pembuka, tampilan menu, tampilan

materi, kuis, animasi, dan tentang aplikasi.

d. Menentukan isi atau materi yang akan disampaikan di dalam m-

Learning yang akan dikembangkan.
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Spesifikasi produk yang akan dikembangkan memiliki format APK

dengan kapasitas kurang lebih 50 Mb sehingga dapat diinstal di android

yang memiliki kapasitas memori yang kecil. Memori internal yang akan

dibutuhkan dalam aplikasi minimal 4Gb dengan Random Access Memory

(RAM) minimal 1 Gb sudah dapat mengoperasikan aplikasi yang akan

dikembangkan ini. Adapun sistem operasi yang digunakan dalam aplikasi

ini minimal Ice Cream Sandwich (ICS) hingga ke atas. Hasil identifikasi

spesifikasi produk ini akan dijadikan dasar dalam pengembangan produk

yang akan dilakukan.

4. Pengembangan produk

Pembembangan produk media pembelajaran m-Learning yang akan

digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA dilakukan pada

tahap ini. M-Learning yang dikembangkan dalam penelitian ini dibuat

menggunakan Eclipse yang berisi didalamnya seperti handout, gambar,

animasi, video, dan tes formatif yang memperkuat isi materi yang

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi

yang diharapkan. Langkah yang harus dilakukan yaitu mengembangkan

m-Learning sesuai dengan standar isi pada materi Usaha dan Energi kelas

XI Semester 1 KTSP. Pengembangan media pembelajaran menggunakan

software Eclipse yang terdiri dari aspek yaitu aspek desain media dan

aspek materi fisika yang akan diberikan. M-Learning ini dapat

dimodifikasi oleh guru dan dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai
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suplemen pembelajaran fisika pada materi Usaha dan Energi. Hasil

pengembangan pada tahap ini berupa prototipe 1.

Proses desainnya yaitu:

1) Tujan

Tujuan pembuatan media ini adalah:

a. Membuat sebuah produk berupa media pembelajaran m-

Learning pada pembelajaran fisika.

b. Menyediakan alat pembelajaran untuk  membantu siswa belajar

secara mandiri tanpa dibatasi tempat dan waktu.

c. Membuat media pembelajaran fisika materi Usaha dan Energi.

2) Desain Media (storyboard)

Storyboard mendeskripsikan gambaran media secara keseluruhan

setiap tampilan dalam aplikasi seperti tampilan pembuka hingga tes,

sehingga dapat memudahkan dalam proses pembuatan media.

3) Menetapkan Materi

Penetapan materi fisika mengenai Usaha dan Energi dipilih karena

sesuai dengan tahun ajaran saat penelitian akan berlangsung. Selain

itu, kurangnya media pembelajaran yang digunakan di sekolah

dikarenakan masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah

atau konvesional.
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4) Isi/ kurikulum

Pada tahap ini, kurikulum yang digunakan pada penelitian ini yaitu

kurikulum 2006 (KTSP). Hasil dari pengembangan pada langkah ini

berupa prototipe I.

5. Uji Internal

Setelah melakukan pembuatan produk berupa media pembelajaran m-

Learning selesai dibuat berupa prototype I selanjutnnya dilakukan uji

internal. Pada pengembangan ini terdapat 2 uji internal yaitu uji ahli

desain dan uji ahli isi atau materi. Uji ahli dilakukan dengan

menggunakan angket yang berisi pertanyaan tentang desain dan isi atau

materi m-Learning yang dikembangkan. Uji ahli dilakukan dengan

beberapa ahli yang berkompeten di bidangnya. Produk yang dihasilkan

diberi nama prototype I, kemudian dilakukan uji desain dan uji materi

atau isi. Prosedur uji ahli meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai

prototipe I.

b. Menyusun instrumen uji desain dan uji materi atau isi yang

dilakukan oleh ahli desain dan ahli materi atau isi berdasarkan

indikator yang telah dibuat.

c. Melaksanakan uji ahli desain dan materi yang dilakukan oleh ahli

desain dan ahli isi atau materi pembelajaran.

d. Melaksanakan analisis terhadap hasil uji desain dan ahli materi yang

akan digunakan untuk perbaikan produk.
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e. Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil uji

ahli.

Pelaksanaan uji ahli desain dan ahli materi melibatkan dua orang ahli

yang kompeten dibidangnya.  Uji ahli desain dan materi dengan

menggunakan instrumen penilaian berupa angket. Angket tersebut

digunakan untuk menilai kelayakan produk berupa media pembelajaran

sebagai suplemen pembelajaran fisika pada materi Usaha dan Energi.

Setelah melakukan uji internal produk akan menghasilkan data. Data

hasil uji ahli desain dan materi akan digunakan sebagai acuan untuk

melakukan revisi prototipe I. Setelah itu, prototipe I akan diperbaiki

berdasarkan saran perbaikan dan konsultasi dengan ahli desain dan

materi akan diperoleh protoripe II.

6) Uji Eksternal

Setelah dilakukan uji internal berupa uji desain dan materi diperoleh

prototipe II dari uji internal selanjutnya dilakukan uji eksternal. Uji

eksternal dilakukan dua tahap yaitu uji satu lawan satu dan uji kelompok

kecil. Uji eksternal diberikan kepada siswa untuk digunakan sebagai

sumber sekaligus media pembelajaran m-Learning digunakan sebagai

suplemen pembelajaran.

Tahap uji eksternal mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap uji satu lawan satu ini bertujuan untuk melihat kesesuaian m-

Learning dalam pembelajaran sebelum dilakukan tahap uji eksternal

pada kelompok kecil. Uji satu lawan satu dilakukan dengan cara
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dipilih tiga orang siswa secara acak. Pada tahap ini, siswa

menggunakan media m-Learning secara individu (mandiri) lalu

diberikan angket untuk mengetahui apakah media sudah menarik,

mudah dan manfaat m-Learning yang dikembangkan dalam

pembelajaran.

b. Uji kelompok kecil dikenakan kepada satu kelas sampel pada siswa

yang belum pernah mendapatkan materi Usaha dan Energi. Uji

kelompok kecil dilakukan untuk menilai kemenarikan, kemudahan,

kemanfaatan, dan keefektifan media pembelajaran m-Learning ini

sebagai suplemen pembelajaran. Siswa melakukan pembelajaran

dengan menggunakan media m-Learning yang bermuatan nilai dan

setelah pembelajaran siswa diberikan post test untuk mengetahui

tingkat kemenarikan dan kemudahan dalam media. Setelah dilakukan

uji coba eksternal maka diperoleh saran perbaikan yang digunakan

untuk melakukan penyempurnaan sehingga diperoleh prototipe III

yang merupakan produk akhir pengembangan.

7) Produksi

Setelah dilakukan uji eksternal dan melakukan perbaikan kemudian

dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu produksi. Tahap ini merupakan

tahap akhir dari penelitian pengembangan, dimana dihasilkan media

pembelajaran m-Learning pada materi Usaha dan Energi.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan menggunakan tiga

macam metode pengumpulan data. Ketiga macam metode tersebut meliputi:

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan untuk kegiatan analisis kebutuhan pada

penelitian pendahuluan. Metode ini digunakan untuk mengetahui

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang akan mendukung kegiatan

pembelajaran sesuai dengan produk yang akan dikembangkan.

2. Metode Angket

Metode angket digunakan untuk menganalisis kebutuhan siswa maupun

guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam materi fisika.

Angket diberikan kepada guru dan siswa SMA Kartikatama Metro kelas

XI untuk mengetahui kebutuhan akan media pembelajaran fisika. Selain

angket analisis kebutuhan,angket juga digunakan untuk angket uji ahli dan

angket respon pengguna. Angket uji ahli digunakan untuk menilai dan

mengumpulkan data berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada

produk yang telah dikembangkan tentang kelayakan produk. Sedangkan

angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data

kemenarikan produk, kemudahan produk, dan kemanfaatan produk.

3. Metode Tes

Metode tes digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas produk yang

dihasilkan berupa media pembelajaran m-Learning berbasis android

sebagai suplemen pembelajaran fisika. Produk digunakan sebagai media
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X O

pembelajaran sebagai suplemen pembelajaran, siswa diambil sampel

penelitian dengan menggunakan teknik Sampling jenuh yaitu semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Desain penelitian yang digunakan yaitu One-Shot Case Study seperti gambar

dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. One-Shot Case Study

Keterangan: X = Treatment, penggunaan m-Learning berbasis android

O = Hasil belajar siswa

Sumber: Borg, dkk. (2003: 385)

Tes ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas XI SMA Katikatama

Metro. Siswa menggunakan media pembelajaran m-Learning berbasis

android  sebagai suplemen pembelajaran, selanjutnya siswa diberi soal pre-

test dan post-test yang hasilnya dianalisis berkenaan dengan tujuan

pembelajaran dan KKM yang harus dipenuhi.

E. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian pendahuluan yang diperoleh dari guru dan siswa dengan

menggunakan instrumen angket, kemudian dilakukan analisis untuk

mengetahui kebutuhan produk media pembelajaran m-Learning berbasis

android sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA. Data kemenarikan,

kemudahan dan kemanfaatan produk media pembelajaran m-Learning sebagai

suplemen yang dihasilkan dilakukan dengan menggunakan uji eksternal untuk
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mengetahui respon siswa secara langsung. Data hasil belajar diperoleh

melalui tes setelah siswa menggunakan produk untuk mengetahui tingkat

efektivitas produk media pembelajaran m-Learning.

Instrumen penilaian uji validasi ahli dan uji satu lawan satu memiliki 2

pilihan jawaban. Angket respon terhadap pengguna produk memiliki 2 pilihan

jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “ya” dan “tidak”. Revisi dilakukan

pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “tidak”.

Data kemenarikan produk, kemudahan produk, dan kemanfaatan produk

media pembelajaran m-Learning berbasis android diperoleh dari uji kelompok

kecil kepada siswa sebagai pengguna. Angket respon terhadap pengguna

produk memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Pada instrumen

angket untuk memperoleh data kemenarikan produk memiliki 4 pilihan

jawaban,yaitu: “sangat menarik”, “menarik”, “kurang menarik”. Pada

instrumen angket untuk memperoleh data kemudahan produk memiliki 4

pilihan jawaban, yaitu: “tidak mempermudah”, “cukup mempermudah”,

”mempermudah”, dan “sangat mempermudah”. Data kemanfaatan produk

juga memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu: “tidak bermanfaat”, “cukup

bermanfaat”,”bermanfaat”, dan “sangat bermanfaat”

Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan

tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian instrumen total dilakukan

dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah total skor,

selanjutnya hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor

penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.



44

Tabel 3.1.  Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban dalam Suyanto dan
Sartinem (2009:20)

Pilihan Jawaban
Uji

Kemenarikan
Uji Kemudahan Uji

Kemanfaatan
Skor

Sangat Menarik Sangat Mempermudah Sangat Bermanfaat 4

Menarik Mempermudah Bermanfaat 3

Cukup Menarik Cukup Mempermudah Cukup Bermanfaat 2

Tidak Menarik Tidak Mempermudah Tidak Bermanfaat 1

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian

total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

= ℎ ℎ × 4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan

kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat

pengguna. Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat dilihat

dalam Tabel 4.

Tabel 3.2. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas dalam
Suyanto (2009: 20)

Skor
Penilaian Rerata Skor Klasifikasi

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang Baik

1 1,01 – 1,75 Tidak Baik



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai media pembelajaran m-

Learning berbasis android sebagai suplemen pembelajaran fisika, maka diperoleh

kesimpulan bahwa:

1. Penelitian ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran m-

Learning berbasis android sebagai suplemen pembelajaran fisika sekolah

menengah atas yang telah tervalidasi kesesuaiannya. Berdasarkan uji

desain, uji materi, dan uji satu lawan satu terhadap produk maka produk

dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai suplemen pembelajaran

fisika dan produk juga telah teruji melalui uji lapangan beserta melihat

respon dan penilaian dari siswa terhadap penggunaan produk.

2. Media pembelajaran m-Learning berbasis android sebagai suplemen

pembelajaran fisika memiliki kualitas kemenarikan baik dengan skor 3,25,

kualitas kemudahan sangat baik dengan rerata skor 3,28, kualitas

kebermanfaatan sangat baik dengan rerata skor 3,32.

3. Media pembelajaran m-Learning berbasis android sebagai suplemen

pembelajaran fisika dinyatakan efektif digunakan sebagai media

pembelajaran berdasarkan perolehan hasil belajar siswa yang mencapai

nilai rata-rata 76,11 dengan persentase kelulusan sebesar 77,14 % pada uji
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lapangan terhadap siswa kelas XI IPA 2 SMA Paramarta 1 Seputih

Banyak Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai media pembelajaran

m-Learning berbasis android sebagai suplemen pembelajaran fisika, maka dapat

diajukan beberapa saran dari penelitian pengembangan ini, antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian pengembangan ini hendaknya dilakukan penelitian

lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efisiensi media pembelajaran m-

Learning ini dalam lingkup yang lebih luas.

2. Bagi pendidik, sebaiknya memanfaatkan media pembelajaran m-learning

sebagai suplemen pembelajaran dan mengatasi permasalahan kurangnya

alokasi waktu dalam membelajarkan fisika.

3. Bagi siswa, sebaiknya menggunakan media pembelajaran m-learning secara

individu sehingga siswa dapat lebih mandiri dalam belajar di luar jam

pelajaran.
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