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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  BERBASIS ANDROID 

BERUPA BUKU SAKU ELEKTRONIK PADA MATERI 

 LISTRIK STATIS 

Oleh 

Indrata Bayu Perdana 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran fisika berupa 

buku saku elektronik pada materi listrik statis berbasis android yang menarikan, 

mudah, bermanfaatan, serta efektif digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan Research and Development (R&D) yang diadaptasi dari model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yang terdiri dari: Analysis 

(analisis), Design (desain), Development (pengembangan), Implementation 

(implementasi) dan Evaluating (evaluasi). Namun pelaksanaan pengembangan 

hanya sampai tahap 4 yaitu Implementation (implementasi). Produk pembelajaran 

ini difungsikan sebagai media pembelajaran fisika pada materi Listrik Statis yang 

mendapatkan skor uji ahli desain sebesar 3,61 , uji ahli materi 3,50 , uji praktisi 

3,09 dengan kategori valid, uji kemenarikan 3,36 dengan kategori sangat menarik, 

kemudahanan memperoleh skor 3,40 dengan kategori sangat mudah dan 

kemanfaatan memperoleh skor 3,53 dengan kategori sangat bermanfaat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dihasilkan buku saku elektronik berbasis Android sebagai 



 

 

Indrata Bayu Perdana 

 

 

 

media pembelajaran fisika pada materi Listrik Statis yang telah teruji dan layak 

digunakan dengan kualitas menarik, mudah digunakan, bermanfaat, dan efektif 

sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci: android, buku saku elektronik, media pembelajaran, listrik statis. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

”Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu” 

(Bobby User) 

 

“Jika tidak pernah mencoba, maka tidak akan pernah tahu” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar belakang masalah 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat di negara 

kita, Sehingga mendorong setiap manusia untuk mengikuti perkembangan 

tersebut secara cepat. Kemajuan TIK tersebut sudah dapat kita rasakan dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Perkembangan TIK 

ini dapat kita manfaatkan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik dalam bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

dibutuhkan tersebut dapat menciptakan suasana belajar menjadi aktif dalam 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga dapat memudahkan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk 

menyampaikan atau menyalurkan materi kepada peserta didik, untuk 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran serta merangsang peserta didik 

untuk bergairah dalam belajar. Media pembelajaran harus dikemas sangat 

menarik agar peserta didik betah mempelajari suatu materi. Salah satu media 

pembelajaran yang sering dipakai untuk mengatasi masalah rendahnya minat 

peserta didik dalam membawa buku ke sekolah adalah pegembangan media 

berupa buku saku. Buku saku dinilai memudahkan peserta didik dalam 
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belajar, tetapi buku saku konvensional memiliki kelemahan yaitu mudah 

hilang dan masih menggunakan kertas. Media pembelajaran yang dibagikan 

guru masih kurang beragam, karena kurang mengoptimalkan perkembangan 

teknologi 

 

Perkembangan teknologi telepon seluler (mobile) saat ini begitu pesat, salah 

satu perangkat mobile yang saat ini sudah umum digunakan adalah 

smartphone. Hampir 90% peserta didik sudah mempunyai smartphone. 

Semakin banyaknya peserta didik yang memiliki dan menggunakan perangkat 

mobile maka semakin besar pula peluang penggunaan perangkat teknologi 

dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

mobile disebut dengan Mobile Learning (M-Learning). M-Learning 

merupakan salah satu alternatif pengembangan media pembelajaran.  

Kehadiran M-Learning ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran  

serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari materi 

yang kurang dikuasai dimanapun dan kapanpun Wirawan (2011: 22-23). 

 

Peserta didik sudah memiliki smartphone hal ini terbukti dari hasil observasi 

yang dilakukan di kelas IX SMPN 3 Sukoharjo dengan total 29 peserta didik, 

26 peserta didik memiliki smartphone sistem operasi Android, 2 peserta didik 

menggunakan smartphone bersistem operasi lain seperti, iOS, BlackBerry dan 

1 peserta didik belum memiliki. Peserta didik yang sudah memiliki 

smartphone belum memanfaatkan mobile sebagai media pembelajaran, hanya 

sebatas komunikasi, bermain game dan media sosial. Peserta didik masih 

menggunakan media pembelajaran cetak seperti lembar kerja peserta didik, 



3 

 

buku cetak untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan 

buku cetak akan menyulitkan peserta didik dalam membawa karena berat dan 

terkesan repot. Guru pun masih menggunakan metode ceramah, kerja 

kelompok, tugas dalam mengajar sehingga peserta didik merasa bosan ketika 

melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran 

fisika sehingga Peserta didik kurang tertarik dan lebih memilih untuk 

melakukan hal-hal lain seperti mengobrol dengan temannya dan sibuk dengan 

smartphone masing masing. Melihat keadaan tersebut, pengembangan media 

pembelajaran dengan memanfaatkan mobile adalah dengan membuat Buku 

Saku Elektronik yang ditujukan untuk semua telepon seluler berplatform 

Android. Karena system operasi Android menjadi sebuah sistem yang paling 

banyak digunakan pada smartphone.  

 

Android memiliki peringkat teratas dalam pasar penjualan di seluruh dunia 

karena sifatnya yang tebuka (open source) yaitu para pengembang dapat 

dengan bebas mengembangkan, mendistribusikan, dan menggandakannya 

tanpa perlu membayar lisensi apapun. Dalam pembuatan aplikasi Android 

buku saku elektronik dibutuhka software Eclipse yang dijalankan pada 

perangkat komputer untuk menyusun source code sehingga menjadi sebuah 

aplikasi yang berjalan di Android Zuliana & Padli (2013: 2). 

 

Oleh karena itu, melalui tugas akhir ini, penulis termotivasi untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk Buku 

Saku pada materi listrik SMP. Pembelajaran melalui media smartphone akan 
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lebih praktis dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga dapat membuat 

Peserta didik lebih mudah dalam belajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

Bagaimana produk buku saku berbasis Android sebagai media pembelajran 

pada materi Listrik Statis? 

1. Bagaimanakah pengembangan buku saku elektronik berbasis Android 

sebagai media pembelajran pada materi Listrik Statis? 

2. Bagaimanakah kepraktisan, kemenarikan, kemanfaatan, dan kemudahan 

buku saku elektronik berbasis Android sebagai media pembelajran pada 

materi Listrik Statis? 

3. Bagaimanakah kefektifan buku saku berbasis Android sebagai media 

pembelajran pada materi Listrik Statis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pengembangkan buku saku berbasis Android sebagai 

media pembelajran pada materi Listrik Statis? 

2. Mengetahui kemudahan, kemenarikan, dan kebermanfaatan buku saku 

berbasis Android sebagai media pembelajran pada materi Listrik Statis? 

3. Mengetahui keefektifan buku saku berbasis Android sebagai media 

pembelajran pada materi Listrik Statis? 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui  penelitian mengenai “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Android berupa Buku Saku Elektronik  pada Materi Listrik Statis di SMPN 3 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2019/2020” maka terdapat berbagai macam manfaat 

yang dapat dipetik baik secara teoritis dan secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi guna 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya media 

pembelajaran Listrik Statis berupa buku saku berbasis Android 

2. Secara Praksis 

a. Bagi peserta didik, memberikan variasi media pembelajaran sehingga 

peserta didik dapat belajar mandiri dalam mengakses materi 

pembelajaran kapan saja dan di mana saja. 

b. Bagi guru, sebagai  referensi  dan motifasi agar menjadikan 

pembelajaran fisika lebih menarik dan efektif  dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

c. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman berharga melakukan 

pengembangan produk,serta mendapat wawasan ilmu pengetahuan 

terutama dalam bidang yang dikaji. 
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E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan media pembelajaran 

buku saku elektronik berupa aplikasi Android dengan isi 

mengombinasikan gambar, dan teks yang sesuai dengan materi tersebut. 

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

3. Materi yang disajikan dalam buku saku elektronik adalah materi Listrik 

Statis kelas IX SMP sesuai dengan standar isi kurikulum 2013 serta 

terdapat pembelajaran melalui video dan gambar dalam satu aplikasi 

android 

4. Subjek uji coba produk penelitian ini terdiri atas: 

1. Ahli desain merupakan seorang ahli dalam bidang teknologi pendidikan 

dalam mengevaluasi media pembelajaran.  

2. Ahli bidang isi atau materi dilakukan oleh ahli bidang materi untuk 

mengevaluasi materi  pembelajaran Listrik Statis. 

3. Peserta didik yang dikenakan uji untuk produk penelitian ini ialah 

peserta didik SMPN 3 Sukoharjo kelas IX. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Media Pembelajaran 
 

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 

 

Alat bantu yang digunakan guru dalam pembelajaran untuk mencapai 

tujuan tertentu dinamakan media pembelajaran. Kehadiran media 

mempunyai arti penting dalam proses pembelajaran. Ketidakjelasan yang 

disampaikan oleh guru dapat dibantu dengan media sebagai sarana 

perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik 

dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media juga dapat mewakili 

informasi yang kurang mampu diucapkan melalui kata-kata atau kalimat 

tertentu, bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran 

media. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi dengan media 

pembelajaran tersebut. 

 

Keberhasilan menggunakan media dalam proses kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada isi pesan yang 

disampaikan, cara menjelaskan pesan kepada penerimanya, dan 

karakteristik penerima pesan. Namun, tidak selalu semakin canggih media 

yang digunakan akan semakin tinggi hasil belajar atau sebaliknya. Susilo 
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(2017 : 20).  Faktor keberhasilan penggunaan media pembelajaran terdapat 

pada pengguna media tersebut, yaitu: cara pengguna media dalam 

menyampaikan atau menjelaskan isi dari pesan yang terdapat di dalam 

media yang digunakan, faktor lainnya adalah isi pesan itu sendiri dan 

karakteristik dari penerima pesan tersebut. Sutjiono (2005: 76) 

 

Definisi media secara umum adalah komponen sumber belajar atau sarana 

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik 

yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Ringkasnya, media 

pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-

pesan pembelajaran. 

 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

 

Arsyad (2011: 12-14) mengemukakan ciri media yang merupakan alasan 

mengapa media perlu digunakan dan hal apa saja yang dapat dilakukan 

media apabila guru kurang efisien dalam melakukan pengajaran: 

a. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam menyimpan, 

melestarikan dan merekonstruksikan suatu objek atau peristiwa. 

Sebagai contoh peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Peserta didik bisa 

mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah melalui media pembelajaran 

berupa rekaman video, dokumentasi, dan foto-foto. 

b. Ciri Manipulatif 

Ciri manipulatif erat kaitannya dengan kejadian yang berlangsung 

berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu 
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beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati 

secara langsung dengan mudah diamati melalui media pembelajaran 

berupa rekaman video dan foto. Sebagai contoh peserta didik ingin 

mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu selama sembilan 

bulan. Melalui bantuan media pembelajaran, waktu dapat dipersingkat 

dengan menampilkan hal-hal yang dirasa penting saja melalui rekaman 

video misalnya. 

c. Memiliki Ciri Distributif  

Ciri distributif dimaksudkan bahwa media dapat memungkinkan suatu 

objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara 

bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta 

didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian 

itu. Sebagai contoh penggunaan CD, flashdisk, bluetooth, dan 

sebagainya dapat memudahkan guru untuk mendistribusikan bahan 

pembelajaran. Inforrmasi yang terdapat didalamnya akan selalu terjaga 

sebagaimana aslinya. 

 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

 

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 bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis 

terhadap peserta didik. Sedangkan, Fungsi dan peranan media 

pembelajaran adalah: 
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a. Menangkap suatu objek atau peristiwa penting tertentu Peristiwa 

penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau 

direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu dapat 

disimpan dan digunakan apabila diperlukan. 

b. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu Melaui media 

pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat 

abstrak menjadi kongkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme. 

c. Menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik Penggunaan media 

dapat menambah motivasi belajar peserta didik sehingga perhatian 

peserta didik terhadap materi pembelajaran lebih meningkat (Sanjaya, 

2011: 169-170) 

 

4. Klasifikasi dan Macam-macam Media Pembelajaran 

 

Sanjaya (2011: 172-173) mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

dapan diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut 

mana melihatnya. 

a.  Dilihat dari sifatnya, media dibagi ke dalam Media auditif, yaitu: 

media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki 

unsur suara. Media visual, yaitu: media yang hanya dapat dilihat dan 

tidak mengandung unsur suara. Media audiovisual, yaitu: jenis media 

yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar 

yang bisa dilihat. 
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b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke 

dalam Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak. Melalui 

media ini peserta didik diharapkan dapat mempelajari hal hal atau 

kejadian-kejadian yang actual secara serentak tanpa harus 

menggunakan ruangan khusus. Media yang mempunyai daya liput yang 

terbatas oleh ruang dan waktu. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media yang diproyeksikan, 

jenis media yang seperti ini memerlukan alat proyeksi khusus seperti 

film projector untuk memproyeksikan film, slide projector untuk 

memproyeksikan film slide, dan OHP untuk memproyeksikan 

transparansi. Tanpa alat pendukung ini, maka media tidak akan bisa 

berfungsi.  

Klasifikasi media pembelajaran menurut Susilana & Riana, (2009: 14) 

dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu 

a. Kelompok satu: media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. 

b. Kelompok dua: media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah 

media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan 

pesan dan hasil proyeksinya tidak bergerak. Contohnya adalah OHP 

(Overhead Projector). 

c. Kelompok ke tiga: media audio. Media audio adalah media yang 

penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. 

Contohnya adalah radio dan perekam pita magnetik. 

d. Kelompok ke empat: media audio visual diam media yang 

penyampaiannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan 
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penglihatan, akan tetapi gambar yang dihasilkan adalah gambar diam 

atau memiliki sedikit unsur gerak. Contohnya adalah sound slide dan 

film strip bersuara. 

e. Kelompok ke lima: media film. Media film adalah serangkaian 

gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga 

menimbulkan seperti bergerak. 

f. Kelompok ke enam: media televisi. Media televisi adalah media yang 

dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak. 

g. Kelompok ke tujuh: multimedia. Multimedia adalah suatu sistem 

penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang 

membentuk suatu unit atau paket. 

 

B. Karakteristik Pembelajaran Interaktif 

 

Teknik penggunaan media pembelajaran menurut Daryanto (2010: 114-117) 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Penggunaan media berdasarkan tempat. 

Penggunaan media berdasarkan tempat seperti, di kelas dimanfaatkan 

untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya 

dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam kelas. Seorang guru 

ketika merencanakan media harus melihat tujuan yang akan dicapai, 

meteri pembelajaran harus mendukung dan strategi belajar mengajar yang 

sesuai untuk mencapai tujuan tersebu. PenggunaanMedia di luar kelas 

tidak secara langsung dikendalikan oleh guru atau melalui pengontrolan 

oleh orang tua peserta didik. 
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2. Variasi Penggunaan media. 

Variasi media yang digunakan dalam pembelajaran secara perorangan atau 

individual. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk 

penggunaan yang jelas sehingga orang dapat menggunakan secara 

mandiri. 

 

3. Variasi media digunakan secara berkelompok. Pembelajaran dapat 

berlangsung dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak atau bersifat 

kelompok. Media dirancang untuk digunakan berkelompok juga 

memerlukan buku petunjuk. Buku petunjuk ini ditujukan kepada 

kelompok tutor atau guru. Keuntungan belajar menggunakan media secara 

berkelompok adalah dapat melakukan diskusi tentang materi yang sedang 

dipelajari. 

 

C. Buku Saku Elektronik 

 

1. Buku Saku 

Buku saku adalah buku yang berukuran kecil yang dapat disimpan dalam 

saku dan mudah dibawa kemana-mana. Selain itu buku saku bisa diartikan 

sebagai buku yang ukurannya kecil, ringan, mudah dibawa kemanamana, 

dan bisa dibaca kapan saja (Setyono,dkk., 2013: 121). Definisi secara 

umum buku saku dari pengertian tersebut adalah buku yang berukuran 

kecil yang berisi informasi dan dapat disimpan dalam saku sehingga 

mudah dibawa kemana-mana. Melalui buku saku peserta didik dapat 
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memperoleh informasi tanpa banyak membuang waktu untuk mengetahui 

inti dari informasi tersebut. 

 

2. Buku Saku Elektronik. 

Buku dapat memberikan informasi yang akurat, namun seiring dengan 

berkembangnya zaman sudah banyak buku yang bertransformasi menjadi 

buku elektronik yang lebih praktis. Ardiansyah & Rakhmawati (2013: 328) 

menyebutkan bahwa buku elektronik (E-Book) atau buku digital adalah 

buku yang ditampilkan dilayar komputer. Buku saku Elektronik 

merupakan kembangan lanjutan dari E-Book dengan meringkas isi materi 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. Buku saku Elektronik dapat dibuka 

secara elektronis melalu komputer maupun Smartphone dengan format 

bermacam-macam, ada yang berupa pdf yang dapat dibuka dengan 

program acrobat reader atau sejenisnya. Ada juga yang dibuka dengan 

bentuk format html, yang dapat dibuka dengan browsing atau internet 

eksplorer secara offline.  

 

D. Mobile Learning Berbasis Android Sebagai Sumber Belajar 

 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan 

terus berkembang dengan berbagai strategi yang pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam sistem Electronic Learning (E-Learning) sebagai 

bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Istilah M-Learning 

pula dapat dikatakan sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan 

perangkat dan teknologi bergerak yang merupakan pengembangan dari E-
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Learning. Istilah M-Learning mengacu kepada perangkat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) genggam dan bergerak dapat berupa telepon 

seluler, tablet PC, dan sebagainya. M-Learning dapat memudahkan pengguna 

untuk mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa 

harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. M-Learning 

berhubungan dengan mobilitas belajar, dalam arti pelajar semestinya mampu 

terlibat dalam kegiatan pendidikan tanpa harus melakukan di sebuah lokasi 

fisik tertentu (Wirawan, 2011: 22-23). 

 

O’ Malley, dkk. (2003: 6) menyatakan M-Learning berbasis Android sebagai 

media pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang tidak diam pada 

satu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar 

memanfaatkan perangkat teknologi bergerak. M-Learning ditujukan sebagai 

pelengkap pembelajaran yang ada serta memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai dimanapun 

dan kapanpun. Melalui M-Learning peserta didik dapat mengakses materi 

pembelajaran dan informasi dari mana saja dan kapan saja. Peserta didik tidak 

perlu menunggu waktu tertentu untuk belajar atau pergi ke tempat tertentu 

untuk belajar. 

 

E. Sistem Operasi Android 

 

Dalam perkembangannya produk aplikasi berbasis Android dapat dibuat 

menggunakan beberapa software PC seperti eclipse, Android studio, 

appiventor, phone gap, Android apps maker, dan lain-lain masih banyak lagi. 
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Pada pengembangan ini menggunakan software eclipse sebagai inkubasi 

pembuatan produk pengembangan media pembelajaran berbasis Android. 

 

1. Android 

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 menurut Oktiana (2015: 3-11) adalah sebuah sistem operasi untuk 

smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai 

jembatan antara device dan penggunaannya, sehingga pengguna dapat 

berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang 

tersedia pada device. 

 

Referensi lain ditemukan bahwa Huda (2013: 1-5) berpendapat mengenai 

Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang khusus untuk 

perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Sistem operasi Android 

ini bersifat open source sehingga banyak sekali programmer yang 

berbondong-bondong membuat aplikasi maupun memodifikasi sistem ini. 

Para programmer memiliki peluang yang sangat besar untuk terlibat 

mengembangkan aplikasi Android karena alasan open source tersebut. 

Sebagian besar aplikasi yang terdapat dalam Play Store bersifat gratis dan 

ada juga yang berbayar.   

 

Sejarah Android menuru 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 
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location and preferences”. Perkembangan Android dimulai dengan 

berdirinya Android, Inc. pada Oktober 2003 dengan tujuan mobile device 

yang lebih pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile yang 

populer pada saat itu dimana iPhone dan Blackberry belum dirilis. Pada 

tahun 2005, Android diakuisisi oleh Google. Pengembangan terus 

dilanjutkan sampai Android versi beta diluncurkan pada tanggal 5 

November 2007. Hingga  saat ini tanggal 5 November diperingati sebagai 

hari jadi Android (Satyaputra & Aritonang, 2014: 5). 

 

Sistem operasi Android ini sangatlah unik dan mampu memberikan 

kemudahan bagi para pengguna karena nama system 32 operasinya selalu 

berdasarkan nama makanan dan diawali dengan abjad yang berurutan, 

seperti tabel 2.1 

Tabel 2.1 Versi Android. 

Versi Nama Rilis Catatan 

1.0 Android 1.0 23 September 2008 Android 

pertama, hanya 

untuk 

smartphone 

1.1 Android 1.1 9 Februari 2008  

1.5 Cupcake 30 April 2009 Mulai pakai 

kode nama 

1.6 Donut 15 September 2009  

2.0 - 2.1 Eclair 26 Oktober 2009 (2.0) 

12 Januari 2010 (2.1) 

 

2.2 Froyo 20 Mei 2010  

2.3 Gingerbread 6 Desember 2010 Digunakan pada 

smartphone 

jenis lama 
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Versi Nama Rilis Catatan 

3.0 - 3.2 Honeycomb 22 Februari 2011 (3.0) 

10 Mei 2011 (3.1) 

15 Juli 2011 (3.2) 

Hanya untuk 

tablet 

4.0 ICS (Ice Cream 

Sandwich) 

19 Oktober 2011 Smartphone dan 

tablet 

4.1 – 4.3 Jelly Bean 9 Juli 2012 (4.1) 

13 November 2012 

(4.2) 

24 Juli 2013 (4.3) 

Update untuk 

memperbaiki 

dan menambah 

fitur pada ICS 

4.4 Kit Kat 3 Sepetember 2013  

5.0 Lollipop 15 Oktober 2014 Merupaka 

perbaikan dari 

versi Kit Kat 

dan penambahan 

fitur dari Kit Kat 

6.0 Marshmallow 5 Oktober 2015 Merupakan 

kelanjutan dari 

versi 

sebelumnya 

mendukung usb 

tipe c, dan otg, 

mendukung 

pembacaan 

fingerprint 

   Satyaputra & Aritonang (2016: 7) 

Tabel 2.1 menampilkan perkembangan versi Android dimulai dari versi 

Android 1.0 yang diperbaharui sampai versi 6.0 Marshmallow 2015. 

Bahkan pada tahun 2016 sudah diperbaharui versi Android 7.0 Nougat, 

pada 2017 versi Android 8.0 Oreo, dan 2018 versi Android 9.0 Pie  sampai 

sekarang. Mengacu dari berberapa versi Android yang telah dirilis dalam 

pengembangan produk media pembelajaran berupa buku saku berbasis 

Android harus mendukung minimal versi Android 4.0 ICS dan maksimal 
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versi terahir sehingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar pada versi 

Android tersebut. 

 

2. Eclipse 

Seorang programmer jika ingin mengembangkan sebuah aplikasi, 

dibutuhkan software pendukung. Begitu pula dalam mengembangkan 

sebuah aplikasi pada Android. Zuliana & Padli (2013: 2) mengungkapkan 

Eclipse dapat dijadikan pilihan sebagai (Integrated Development 

Environtment) IDE atau program komputer dengan beberapa fasilitas yang 

diperlukan dalam pengambangan perangkat lunak. Eclipse merupakan 

yang terpopuler dikalangan para pengembang Android, karena Eclipse 

memiliki Android plug-in lengkap yang tersedia untuk mengembangkan 

aplikasi Android. Selain itu, Eclipse mendapat dukungan langsung dari 

Google untuk menjadi IDE pengembangan Android guna membuat project 

Android dimana source software langsung dari situs resminya Google. 

Eclipse pertama kali diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2004. Sejak itu, 

setiap bulan Juni diluncurkan versi baru pada dari Eclipse. Sama seperti 

Android, versi Eclipse dinamakan sesuai dengan abjad yang berurutan 

tetapi Eclipse menggunakan nama yang berhubungan dengan astronomi. 

Sampai pada saat ini, versi terbaru dari Eclipse adalah Eclipse Luna yang 

dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Satyaputra dan Aritonang ( 2014: 2) 
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F. Materi Pokok Listrik Statis 

 

Di dalam kehidupan kita sehari-hari kata listrik bukan merupakan hal yang 

asing lagi. Banyak peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, 

misalnya setrika, radio, televisi, lemari es, kipas angin, magic jar, dan mesin 

cuci. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita energi listrik sudah 

menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu penting bagi kita untuk 

mempelajari listrik.  Dalam ilmu fisika, listrik dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari sifat 

kelistrikan suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan 

listrik. 

1. Teori Atom 

Untuk menerangkan pengertian adanya sifat kelistrikan pada suatu benda, 

perlu dipahami adanya konsep atom yang temukan oleh para ahli di 

antaranya, teori atom Dalton, Thompson, Rutherford dan Bohr. Secara 

umum dapat dijelaskan bahwa: Setiap benda tersusun atas atom atoM, dan 

setiap atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan di kelilingi 

oleh elektron yang bermuatan listrik negatif pada lintasan tertentu. Inti 

atom tersusun atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang 

bermuatan listrik netral. Untuk lebih jelas lihat gambar 2.1 

 

*Sumber:www.materifisika.com 

Gambar 2.1 Partikel Penyusun Atom 
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 Atom pada umumnya bersifat netral, tetapi jika mendapat pengaruh dari 

luar dapan menjadi ion negative dan ion positif. 

 

2. Muatan Listrik 

Muatan iistrik Kata listrik berasal dari kata yunani elektron, yang berarti 

”amber”. Amber adalah damar pohon yang membantu, dan orang zaman 

dahulu mengetahui bahwa jika batang amber digosokkan dengan kain, 

amber tersebut akan menarik daun-daun kecil atau debu. Sepotong plastik 

yang keras, batang kaca, atau penggaris plastik yang digosok dengan kain 

juga akan menunjukkan “efek ember” ini, atau disebut dengan Listrik 

Statis.  Atom memiliki inti bermuatan positif yang berat, yang dikelilingi 

oleh satu atau lebih elektron bermuatan negatif. Inti terdiri dari proton 

yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak memiliki muatan listrik. 

Besar muatan pada proton dan elektron sama, tetapi jenisnya berlawanan. 

Berarti, atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. 

Bagaimanapun, kadang-kadang satu atom bisa kehilangan satu atau lebih 

elektronnya, atau mendapatkan elektron tambahan. Dalam hal ini atom 

akan mempunyai muatan positif atau negatif total, yang disebut dengan 

ion. Tryono, ddk. (2015: 57-68) 

 

Muatan listrik terbagi dua, yaitu muatan listrik positif (proton) dan muatan 

Iistrik negative (elektron). Jika dua muatan listrik, baik yang berbeda 

ataupun yang sejenis muatannya maka akan menghasilkan gaya listrik. 

Satuan muatan listrik (Q) adalah coulomb (C). Muatan proton bernilai 

+1,6. 10'19 C dan muatan elektron bernilai -1,6.10"QC. Suatu benda yang 
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tidak bermuatan (netral) dapat menjadi bermuatan listrik apabila saling 

digosokkan dengan benda lain. Seperti plastik jika digosokkan pada kain 

wol maka plastik akan bermuatan hegatif (-), Sisir yang digosokkan pada 

rambut aka bermuatan negatif (-), Kaca jika digosokkan dengan kain sutra 

maka akan bermuatan positif (+), Alat yang digunakan untuk mengetahui 

suatu benda bermuatan listrik atau tidak adalah elektroskop 

 

3. Gaya Listrik 

Gaya listrik adalah Interaksi antara muatan listrik dapat mengakibatkan 

dua hal, antara lain: 

a. Gaya tarik-menarik jika interaksi terjadi antara dua muatan yang 

berlainan jenis (positif dan negatif) seperti terlihat pada gambar. 

 

 

 

*Sumber: studywithzeemon.blogspot.com 

Gambar 2.2 Interaksi antara muatan listrik 

 yang tidak sejenis 

 

b. Gaya tolak-menolak, yaitu jika interaksi terjadi antara dua muatan 

yang sejenis. Dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 

*Sumber: studywithzeemon.blogspot.com 

Gambar 2.3 Interaksi antara muatan listrik 

 yang sejenis 
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Besarnya gaya listrik dijelaskan melalui Hukum Coulomb yang 

berbunyi:“Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang 

bermuatan listrik adalah berbanding lurus (sebanding) dengan muatan 

masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 

kedua benda tersebut.”Hukum Coulomb dirumuskan sebagai berikut: 

 

Jika pada jarak r1 benda mengalami gaya sebesar F1, maka pada jarak r2 

benda akan mengalami gaya listrik sebesar: 

 

Dimana F adalah gaya coulomb (N), k adalah konstanta (9 x 10
9 

Nm
2
/C

2
), 

q1 , q2 adalah muatan listrik (C) dan  r adalah jarak antar muatan q1 dan q2 

(m
2
). 

 

4. Medan Listrik. 

Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik, yang dapat 

mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik 

merupakan daerah disekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik 

terhadap muatan lain. 

 

Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrikyang 

arahnya keluar atau kedalam muatan. Arah gaya listrik ke dalam 

digunakan untuk menunjukan muatan negatif dan arah garis medan listrik 

ke luar digunakan untuk menunjukan muatan positif. Dapat dilihat pada 

gambar 2.4! 
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*Sumber : Dok. Kemdikbud 

Gambar 2.4 Garis medan listrik dua buah muatan. 

 

Medan listrik dirumuskan sebagai berikut 

 

Dimana E adalah medan listrik (N/C) dan r adalah jarak antar muatan uji 

dengan muatan sumber (m). 

 

5. Ekektroskop 

Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk menguji ada atau tidak 

adanya muatan listrik pada suatu benda. 

 

 

 

 

 

*Sumber : Dok. Kemdikbud 

Gambar 2.5 Elektroskop sebelum didekatkan 

dengan benda bermuatan listrik 

 

Prinsip kerja elektroskop, yaitu: 

a. Elektroskop netral didekati benda bermuatan listrik negatif, maka 

elektroskop akan mengalami induksi / pemisahan muatan , elektron-

elektron yang ada pada kepala akan ditolak muatan negatif benda 
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sehingga elektron berpindah menuju daun elektroskop. Akibatnya 

kepala elektroskop kekurangan elektron sehingga bermuatan positif 

sedangkan daun elektroskop kelebihan elektron sehingga bermuatan 

negatif. Karena daun elektroskop bermuatan sejenis (negatif-negatif) 

maka daun elektroskop akan membuka / mekar. 

b. Eletroskop didekati benda bermuatan listrik positif, maka elektroskop 

akan mengalami induksi / pemisahan muatan, elektron-elektron pada 

daun elektroskop akan ditarik muatan positif benda ke kepala 

elektroskop. Akibatnya kepala elektroskop kelebihan elektron sehingga 

bermuatan listrik negatif, sedangkan foil kekurangan elektron sehingga 

bermuatan  listrik positif akibatnya daun elektroskop membuka / mekar 

karena akan terjadi gaya tolak menolak antar muatan positif. 

c. Elektroskop didekati bermuatan netral maka tidak terjadi reaksi induksi 

muatan listrik. 

d. Elektroskop yang telah bermuatan dapat digunakan untuk mengetahui 

jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan ke kepala elektroskop 

menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka berarti muatan 

listrik pada kepala elektroskop sejenis dengan benda yang didekatkan. 

Apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih 

kuncup, maka muatan listrik pada kepala elektroskop tidak sejenis 

dengan benda yang didekatkan. 

e. Elektroskop netral dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

muatan listrik dan besar kecilnya muatan listrik pada suatu benda. 

Apabila benda yang didekatkan ke kepala elektroskop bermuatan maka 
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daun elektroskop membuka / mekar, dan bila tidak bermuatan maka 

daun elektroskop tetap kuncup. Apabila benda yang didekatkan ke 

kepala elektroskop bermuatan kecil maka daun elektroskop membuka / 

mekar sedikit, dan bila benda bermuatan besar maka daun elektroskop 

akan membuka / mekar lebih lebar. Hermawan, (2014: 234-237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sumber : Dok. Kemdikbud 

Gambar 2.6 Elektroskop didekatkan 

dengan benda bermuatan listrik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian  

 

Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2015: 

297) penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian dengan 

tujuan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Pendapat lain diungkapkan oleh Mulyatiningsih (2011: 161) 

menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Secara umum, 

penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Penelitian yang dimaksud adalah pengembangan suatu media pembelajaran 

berbasis Android dalam bentuk buku saku pada materi SMP Listrik Statis. 

Pada proses pengembangan produk ini, diberlakukan uji ahli dan uji coba 

produk.  Uji ahli dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dihasilkan berdasarkan kesesuaian produk yang dihasilkan dilihat dari isi 

materi dan desain yang di tampilkan pada media pembelajaran. Sedangkan uji 

coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemudahan, 
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kemenarikan, kebermanfaatan dan keefektifan media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

 

B. Subjek Uji Coba Pengembangan Produk 

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2019/2020 di SMP N 3 Sukoharjo. Subjek uji coba produk 

penelitian pengembangan terdiri atas uji ahli bidang isi/materi dilakukan oleh 

ahli bidang isi yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang Ilmu 

Fisika. Uji ahli desain dilakukan oleh seorang ahli teknologi pendidikan 

untuk mengevaluasi desain media. Uji kelompok kecil yaitu diambil 4 sampel  

peserta didik SMP kelas IX secara acak. uji Lapangan terdiri dari satu kelas 

sampel peserta didik SMP kelas IX. 

 

C. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan  yang diadaptasi 

dari ADDIE, yaitu model pengembangan yang terdiri dari lima tahapan yang 

terdiri dari Analysis (analisis), Design (desain), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi) dan Evaluating (evaluasi). 

Sugiyono( 2015: 200). Tetapi dalam penelitian ini hanya sampai tahap 

implementasi saja, tidak sampai evaluasi. Prosedur pengebangan produk ini 

dapat di lihat pada gambar 3.1 berikut ini: 
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Gambar 3.1 Bagan model pengembangan ADDIE 

 

sesuai dengan model pengembangan media pembelajaran buku saku berbasis 

Android yang digunakan, prosedur pengembangan tersebut terdiri dari lima 

tahap, yaitu: 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

Analisis kebutuhan yang meliputi kebutuhan dan karakteristik guru dan 

peserta didik yang akan menjadi sasaran. Analisis kebutuhan ini 

dilakukan dengan cara memberikan angket  dan observasi. Angket 

diberikan langsung kepada guru dan peserta didik kelas IX SMP N 3 

Sukoharjo. 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 dan penggunaan 

produk yang perlu dikembangkan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran 

2. Tahap Desain (Design) 

Mengacu pada hasil analisis, tahap selanjutnya adalah tahap desain atau 

perancangan produk yang meliputi tahap berikut: 

 

Implementasi 

(Implementation) 

Analisis 

(Analysis) 

Desain                

(Design) 

Pengembangan 

(Development) 
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a. Penyusunan Storyboard 

Storyboard merupakan gambaran tentang media pembelajaran secara 

keseluruhan yang akan dibuat di dalam aplikasi. Storyboard berfungsi 

sebagai panduan dalam proses pembuatan media. 

b. Metetapkan Materi 

Pada tahap ini pemilihan mata pelajaran fisika dengan materi Listrik 

Statis dipilih karena sesuai analisis kebutuhan guru dan peserta didik 

c. Penyusunan Soal latihan 

Soal yang akan dimuat dalam media ini merupakan materi mengenai 

fisika Listrik Statis SMP. Penyusunan materi, soal dalam media ini 

dibuat dari berbagai referensi. 

d. Mengkaji Mata Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar tentang materi fisika listrik 

statis dikaji sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku di sekolah 

saat ini. 

e. Pengumpulan font, background, gambar, dan tombol 

Pengumpulan background, font, gambar, dan tombol adalah dengan 

cara mengunduh dari berbagai sumber kemudian ubah dalam format 

gambar .png (portable network graphics) dengan menggunakan 

PhotoShop CS 6 agar background gambar akan terlihat memiliki latar 

belakang yang transparan sehingga membuat media lebih rapi dan 

menarik. 
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3. Tahap Pengembangan (Development) 

a. Membuat produk media pembelajaran berbasis Android berupa buku 

Saku elektronik pada materi listrik statis SMP. Pada tahap ini produk 

media pembelajaran disusun sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan sebelumnya menggunakan software Eclipse yang di jalankan 

pada perangkat komputer. 

b. Validasi Ahli Materi dan Ahli Media. 

Proses validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Hasilnya 

meliputi saran, komentar, dan masukan yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media yang dikembangkan 

sebelum diuji coba pada peserta didik. 

c. Validasi Praktisi Pembelajaran fisika pada materi listrik statis. 

Proses validasi dilakukan oleh praktisi pembelajaran fisika pada materi 

listrik statis di sekolah. Hasilnya meliputi saran, komentar, dan 

masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

perbaikan terhadap media yang dikembangkan sebelum diuji coba pada 

peserta didik. 

 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi ini produk akan diuji cobakan kepada 1 kelas 

peserta didik dari SMP N 3 Sukoharjo. Pada tahap ini juga dibagikan 

angket untuk mengukur dan mengetahui pendapat peserta didik mengenai 

media pembelajaran berbasis Android berupa buku pada meteri listrik 
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statis. Bila perlu melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan 

peserta didik dengan pertimbangan validator. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Angket 

Metode angket digunakan dalam menganalisis kebutuhan peserta didik 

dan guru dalam menggunakan media pembelajaran dalam materi fisika. 

Angket diberikan kepada guru dan peserta didik SMP N 3 Sukoharjo 

kelas IX untuk mengali informasi tentang kebutuhan media pembelajaran 

fisika di sekolah. Selain itu Angket digunakan untuk mengetahui 

kevalidan dan kepraktisan media yang dikembangkan. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi dan angket untuk 

mengetahui respon. Angket validasi digunakan memperoleh penilaian 

kevalidan dari tim ahli mengenai media yang telah dibuat. Sasaran angket 

validasi media pembelajaran ini ditujukan pada 1 ahli materi dan 1 ahli 

media. Angket uji ahli digunakan untuk menilai dan mengumpulkan data 

berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada produk yang telah 

dikembangkan tentang kelayakan produk untuk di gunakan. Sedangkan 

angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data 

kemenarikan produk, kemudahan produk, dan kemanfaatan produk. 
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b. Soal Tes 

Tes hasil belajar biasanya disebut dengan tes prestasi, mengukur hasil-

hasil belajar yang dicapai peserta didik selama kurun waktu tertentu. 

Selain mengukur hasil belajar, dalam penelitian ini tes digunakan untuk 

mengetahui keefektifan media pembelajaran buku saku berbasis Android 

yang dikembangkan. Keefektifan dilihat dari ketuntasan hasil belajar 

peserta didik berdasarkan Kriteria Ketuntasan Maksimum (KKM) yang 

sudah ditentukan pemerentah, Peserta didik yang diambil sampel 

penelitian dengan menggunakan teknik semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel atau Sampling jenuh. 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study seperti 

gambar dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2. One-Shot Case Study 

Perlakuan, penggunaan Buku saku Elektronik berbasis Android (X) dan 

Hasil belajar peserta didik (0) Sumber: Borg, dkk. (2003: 385) 

 

Tes ini dilakukan oleh satu kelas sampel peserta didik kelas SMP N 3 

Sukoharjo. Peserta didik menggunakan media pembelajaran buku saku 

berbasis Android pada materi fisika listrik statis selanjutnya peserta didik 

diberi soal evaluasi. Kemudian hasilnya akan dianalisis sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan KKM yang harus tercapai. 
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E. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian yang sudah terkumpul dari angket atau kuesioner dan soal tes 

perlu dilakaukan analisis untuk mengetahui nilai yang diperoleh pada setiap 

langkah-langkah berikut ini: 

a. Analisis Kebutuhan 

Data hasil analisis kebutuhan yang di peroleh dari guru dan peserta didik 

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui kebutuhan 

produk media pembelajaran yang akan dikembangkan 

b. Analisis Validasi Media 

Angket validasi digunakan untuk menunjukkan adanya tingkat kevalidan 

suatu media. Penelitian ini menggunakan dua angket penilaian untuk 

menvalidasi media pembelajaran yakni satu angket untuk ahli materi dan 

satu angket untuk ahli media. Angket tersebut di berikan kepada kepada 

orang yang memiliki keahlian dalam bidang materi fisika dan ahli media 

dengan mengisi kolom Anggket bersekala 1 sampai 4 serta memberikan 

saran dan komentar sesuai dengan aspek yang dinilai. Hasil analisis angket 

ini digunakan sebagai dasar untuk merevisi media pembelajaran buku saku 

elektronik berbasis Android yang sudah di kembangkan. 

c. Analisis Respon Guru dan Peserta didik 

Angket respon guru dan peserta didik digunakan untuk memperoleh data 

mengenai respon guru dan peserta didik terhadap pengoperasian atau 

penggunaan media. Hasil penilaian angket respon guru dan peserta didik 

akan menunjukkan kepraktisan media yang digunakan. Pada angket ini 
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memiliki 4 skala penilaian yang sesuai dengan aspek penilaian. Aspek 

aspek penilaian ini disajikan dalam Table 3.1 berikut:  

Tabel 3.1 Aspek penilaian respon guru dan peserta didik. 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat menarik Sangat baik 4 

Menarik Baik 3 

Kurang menarik Kurang baik 2 

Tidak menarik Tidak baik 1 

Suyanto & Sartinem (2009: 277) 

Penilaian yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

����	���	
�	�� =
��
�ℎ	����	����		��������

��
�ℎ	����	����	���	
	�	4 

Hasil skor penilaian tersebut dicari rata-ratanya dari seluruh jumlah sampel 

uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan 

tingkat kemanfaatan dan kualitas produk yang dihasilkan berdasarkan 

pendapat pengguna. Adapun pengkonversian skor menjadi pernyataan 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas 

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 

Suyanto dan Sartinem (2009: 227) 
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d. Analisis Keefektifan Media 

Tes dilakukan pada tahap implementasi yaitu setelah menggunakan media 

pembelajaran buku saku elektronik berbasis Android. Soal tes diberikan 

untuk mengetahui keefektifan media dengan melihat ketuntasan hasil 

belajar peserta didik. Media pembelajaran buku saku elektronik berbasis 

Android dikatakan efektif jika memenuhi indikator, rata-rata skor tes hasil 

belajar peserta didik memenuhi ketuntasan klasikal, yaitu 75% dari seluruh 

peserta didik mendapat skor lebih besar atau sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Maksimum (KKM). Ketuntasan individu dapat tercapai apabila 

hasil belajar peserta didik mencapai ≥ 75 dari skor maksimum 100, 

sedangkan ketuntasan klasikal dapat dicapai jika 75% dari jumlah peserta 

didik di kelas telah mencapai skor ≥ 75. Rumus perhiungan ketuntasan 

klasikal sebagai berikut: 

KK (%)= 	
∑��

�
 X 100% 

Ketuntasan klasikal (KK %) adalah ketuntasan seluruh peserta didik, 

Jumlah peserta didik yang tuntas KKM (ST), dan banyaknya seluruh 

peserta didik (N).  

 

Media pembelajaran buku saku berbasis Android dikatakan efektif apabila 

hasil analisis belajar peserta didik mencapai ketuntasan klasikal ≥ 75% 

dari jumlah peserta didik di kelas yang mencapai skor ≥ 75. 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai buku saku elektronik 

berbasis Android sebagai smedia pembelajaran fisika, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

1. Produk yang dihasilkannya berupa buku saku elektronik dalam bentuk 

aplikasi android sebagai media pembelajaran fisika dengan materi Listrik 

Statis kelas IX yang telah tervalidasi kesesuaiannya. 

2. Media pembelajaran buku saku elektronik berbasis android pada materi 

listrik statis memiliki kualitas kemenarikan baik dengan skor 3,36, 

kualitas kemudahan sangat baik dengan rerata skor 3,40, kualitas 

kebermanfaatan sangat baik dengan rerata skor 3,53. 

3. Buku saku elektronik berbasis Android sebagai media pembelajaran 

fisika dinyatakan efektif digunakan sebagai media pembelajaran 

berdasarkan perolehan hasil belajar siswa yang mencapai nilai rata-rata 

77,83 dengan persentase kelulusan sebesar 80 % pada uji lapangan 

terhadap siswa kelas IX  SMP N 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2019/2020. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembelajaran 

fisika buku saku elektronik berbasis Android, maka dapat diajukan beberapa 

saran dari penelitian pengembangan ini, antara lain: 

1. Bagi peneliti, kegiatan pengembangan selanjutnya dapat kembali 

mengembangkan produk dalam skala yang lebih besar dan bersifat online 

untuk dapat mencakup semua materi fisika 

2. Bagi pendidik, sebaiknya memanfaatkan buku saku elektronik sebagai 

media pembelajaran dan mengatasi kebosanan dan permasalahan 

kurangnya waktu dalam membelajarkan fisika. 

3. Bagi siswa, sebaiknya menggunakan media pembelajaran buku saku 

elektronik berbasis android secara individu sehingga siswa dapat lebih 

mandiri dalam belajar di luar jam pelajaran. 
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