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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PETA BERBASIS APLIKASI ANDROID 

MATERI KERAGAMAN ETNIK DAN BUDAYA PADA MATA 

PELAJARAN IPS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

DENGAN MEMPERHATIKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Oleh 

 

Ana Pratiwi Mardatila 

 

Lokasi penelitian ini berada di SMPN 1 Tanjungsari. Penelitian ini bertujuan           

(1) mengembangkan media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik 

dan budaya, (2) mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar IPS sebelum dan 

sesudah menggunakan produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya, (3) mengetahui efektifitas media peta berbasis 

aplikasi android. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D) Borg and Gall yang dikombinasikan dengan enam tahapan 

desain ASSURE. Hasil penelitian ini adalah (1) penggunaan produk pengembangan 

media peta berbasis android keragaman etnik dan budaya dapat meningkatkan 

minat belajar dan hasil belajar peserta didik; (2) ada perbedaan rata-rata hasil belajar 

IPS antara sebelum dan sesudah menggunakan media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya dengan memperhatikan minat belajar peserta 

didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari dengan nilai Signifikansi (2-tailed) adalah 

0,00. Rata-rata nilai hasil belajar sebelum menggunakan media peta berbasis 

android yaitu 51, sedangkan sesudah menggunakan media peta berbasis android 

yaitu 79 yang artinya peserta didik sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Pembelajaran IPS menggunakan peta berbasis android menunjukkan hasil positif 

dari total persentase 100% terdapat 59% peserta didik memiliki hasil belajar tinggi 

dengan minat belajar tinggi sebanyak 19 orang, terdapat 16% peserta didik memiliki 

hasil belajar rendah dengan minat belajar tinggi sebanyak 5 orang dan 25% peserta 

didik memiliki hasil belajar rendah dengan minat belajar rendah sebanyak 8 orang; 

(3) media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta 

didik dengan nilai N-Gain sebesar 0,6107 yang berarti “sedang”.  Pembelajaran IPS 

di era revalusi 4.0 sebaiknya menggunakan media peta berbasis android agar peserta 

didik mudah mempelajari materi keragaman etnik dan budaya di Indonesia 

sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajarnya. 

 

Kata kunci: peta, android, minat belajar, hasil belajar 

 

 



 

ABSTRACT 

 

MAP MEDIA DEVELOPMENT BASED ON ANDROID APPLICATION 

OF ETHNIC AND CULTURAL DIVERSITY MATERIALS ON SOCIAL 

STUDIES SUBJECTS TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES WITH 

ATTENTION TO LEARNING INTERESTS OF LEARNERS  

 

By 

 

Ana Pratiwi Mardatila 

 

The location of this research is in the State Junior High School 1 Tanjungsari. This 

research aims (1) develop map media based on android application material ethnic 

and cultural diversity, (2) know the difference in average social studies learning 

outcomes before and after using map media development products based on android 

application material ethnic and cultural diversity, (3) know the effectiveness of map 

media based on android applications. The research method used was Borg and 

Gall's research and development (R&D) combined with the six stages of the 

ASSURE design. The results of this study are (1) the use of map media development 

products based on ethnic and cultural diversity can increase the interest in learning 

and learning outcomes of learners; (2) there is a difference in the average social 

studies learning outcome between before and after using android application-based 

map media material ethnic and cultural diversity with attention to the learning 

interests of students of class VII SMPN 1 Tanjungsari with a value of Significance 

(2-tailed) is 0.00. The average value of learning outcomes before using android-

based map media is 51, while after using android-based map media which is 79 

which means learners have reached the minimum criteria of mastery learning. 

Learning social studies using android-based maps shows positive results from a 

total percentage of 100% there are 59% of learners have high learning outcomes 

with high learning interest as many as 19 people, there are 16% of learners have 

low learning outcomes with high learning interest as many as 5 people and 25% of 

learners have low learning outcomes with low learning interest as many as 8 people. 
(3) Android-based map media material ethnic and cultural diversity effective to 

improve learning outcomes by paying attention to the learning interests of learners 

with an N-Gain value of 0.6107 which means "moderate". Social studies learning 

in the era of revalusi 4.0 should use android-based map media so that learners can 

easily learn ethnic and cultural diversity materials in Indonesia so as to increase 

their learning interest and learning outcomes. 

 

Keywords: maps, android, interest in learning, learning outcomes 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era revolusi industri 

4.0 tentunya menimbulkan berbagai permasalahan/tantangan. Hal tersebut 

diantisipasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dengan cara menciptakan 

pembelajaran abad 21 yang aktif dan berbasis teknologi. Pembelajaran abad 21 di 

era revolusi industri 4.0 mengacu kepada student centred sehingga peserta didik 

dituntut aktif dalam proses pembelajaran dan berbasis teknologi dimana peserta 

didik dapat mencari materi pelajaran sebanyak-banyaknya melalui internet. 

Tentunya itu bukanlah hal yang sulit mengingat peserta didik saat ini tergolong 

generasi Z. Menurut pendapat Hasugian (2011) dalam Mardina (2018: 3) yaitu: 

 

“Membagi generasi manusia dalam 6 kategori, pertama, disebut dengan ‘the 

Greatest Generation’  yaitu generasi  yang lahir pada masa perang dunia II 

(1901-1924);  kedua diartikan sebagai the Silent Generation yang lahir pada 

rentang tahun 1925-1942; ketiga, generasi the Baby Boomers  yang lahir pada 

rentang tahun 1943-1960; keempat, disebut sebagai Generasi X, yaitu generasi 

yang lahir pada periode 1961-1981; kelima, generasi Millennial dengan 

rentang lahir pada tahun 1982-2002; keenam, generasi digital natives atau 

disebut dengan istilah generasi Z atau Internet Generation, adalah generasi 

manusia yang lahir dari tahun 1994 sampai tahun sekarang”. 

 

 

Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah era 90-an dan termasuk dalam 

generasi digital native. Generasi digital native merupakan generasi yang melek 
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teknologi dari lahir. Dikatakan melek teknologi karena lahir dimana teknologi 

sudah berada di lingkungannya sehingga kehidupan generasi Z tidak terlepas dari 

komputer, smartphone, internet dan lain-lain. 

 

Peserta didik generasi digital native membutuhkan pembelajaran berbasis teknologi 

yang uptodate sesuai perkembangan zaman. Hal ini berlaku juga dengan 

pembelajaran IPS yang harus update karena pembelajaran IPS mengkaji manusia 

dan lingkungan sekitarnya yang berubah setiap zaman. Menurut Gross dalam 

Mutiani (2017: 45) pendidikan IPS terfokus dalam pendidikan umum untuk 

menyiapkan generasi muda, dengan fokus kajian seperti halnya pada manusia, pada 

institusi kami, dan hubungan kita dengan alam dan satu sama lain. Kajian IPS yang 

update bisa diwujudkan jika memadukan penggunaan teknologi digital dengan 

kondisi masyarakat, kearifan lokal dan kondisi geografisnya.  Pembelajaran IPS 

yang update digunakan untuk mempersiapkan bekal peserta didik digital native 

dalam menghadapi perubahan zaman.  

 

Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat melakukan transformasi menyesuaikan 

tuntutan zaman agar berguna bagi kehidupan peserta didik digital native. 

Pembelajaran IPS bertransformasi dari konvensional berubah menjadi berbasis 

teknologi yang diterapkan menggunakan media, metode dan bahan ajar sesuai 

perkembangan zaman. Menurut Nursyifa (2019: 62) perubahan dalam pengajaran 

IPS dari konvensional ke arah pengajaran berbasis teknologi, penerapan berbagai 

media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman. 

Transformasi pembelajaran IPS berbasis teknologi tersebut dilakukan untuk 
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mengakomodir kebutuhan generasi digital native di era sekarang. Maka dari itu, 

pembelajaran IPS di era sekarang menuntut para guru IPS agar mampu 

menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Namun 

kenyataannya, masih terdapat guru IPS yang belum bisa memanfaatkan teknologi 

dan informasi secara maksimal. Hal ini menyebabkan terjadi berbagai 

permasalahan dalam pembelajaran IPS yang diketahui pada Tabel 1.1 berikut.  

 

Tabel 1.1 Kondisi harapan, kondisi sebenarnya dan kesenjangan  

pembelajaran IPS 

No. Kondisi Harapan Kondisi Sebenarnya Kesenjangan 

1. Hasil belajar IPS 

mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

46% hasil belajar IPS 

peserta didik di bawah 

Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

Hampir sebagian hasil belajar 

IPS belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Minat belajar tinggi 

 

 

42% minat belajar IPS 

peserta didik rendah. 

Ditemui peserta didik yang 

kurang tertarik pada 

pembelajaran IPS. 

Hampir sebagian minat belajar 

peserta didik rendah. Peserta 

didik kurang tertarik terhadap 

mata pelajaran IPS. 

3. Terwujudnya 

pembelajaran IPS 

yang aktif. 

Pembelajaran IPS pasif 

karena masih berpusat pada 

guru. 

Peserta didik jarang dilibatkan 

dalam proses pembelajaran IPS 

sehingga pembelajaran pasif. 

4. Pembelajaran IPS 

menggunakan peta 

umum dan peta 

tematik materi 

keragaman etnik dan 

budaya Indonesia 

sehingga peserta didik 

memiliki gambaran 

tentang lokasi dan 

kondisi suatu daerah. 

Pembelajaran IPS 

menggunakan peta umum 

yang hanya menampilkan 

wilayah di permukaan 

bumi secara umum, karena 

guru belum sepenuhnya 

mengembangkan peta 

tematik materi keragaman 

etnik dan budaya 

Indonesia. 

Penggunaan peta umum yang 

menampilkan wilayah di 

permukaan bumi secara umum 

dan peta tematik yang 

menampilkan kondisi di 

permukaan bumi seperti 

keragaman etnik dan budaya 

Indonesia. 

5. Guru IPS 

mengembangkan media 

pembelajaran berbasis 

android. 

Guru belum 

mengembangkan media 

berbasis android pada 

pembelajaran IPS. 

Pembelajaran IPS monoton 

karena guru belum 

mengembangkan media 

pembelajaran IPS. 

6.  Peserta didik  dan 

guru memanfaatkan 

smartphone untuk 

belajar IPS . 

98% peserta didik memiliki 

smartphone.  Peserta didik 

bermain smartphone saat 

pembelajaran IPS. 

Peserta didik bermain 

smartphone bukan untuk belajar 

IPS, tetapi bermain games 

online dan social media. 

Sumber: Catatan hasil wawancara penelitian pendahuluan dengan guru IPS kelas 

VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 
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Permasalahan dalam pembelajaran IPS menimbulkan kesenjangan antara kondisi 

harapan dan kondisi sebenarnya. Dari permasalahan tersebut, maka seharusnya 

guru IPS berupaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya. Salah satu cara 

mengatasi kendala tersebut, dengan cara guru IPS menggunakan media berbasis 

teknologi pada pembelajaran IPS. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2010: 

109) yang mengemukakan bahwa guru memegang peranan penting terhadap 

perkembangan teknologi pendidikan sehingga harus berusaha mempelajari cara 

penggunaannya.  

 

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Nilai dan kegunaan 

media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan, media pembelajaran berbasis teknologi 

masih terbatas sehingga membuat hasil belajar peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan minat belajar peserta didik rendah yang 

dapat diketahui pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.2 Hasil ulangan harian materi keragaman etnik dan budaya pada mata 

pelajaran IPS peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 

No KKM 

KELAS 

VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H Total 

f    % f    % f     % f     % f     % f     % f     % f     % f     % 

1 ≥ 76 23 77,0 20  65,0 19  61,0 17  57,0 18  58,0 15  48,0 7  23,0 12  40,0 131  54,0 

2 ≤ 76 7  23,0 11  35,0 12  39,0 13  43,0 13  42,0 16  52,0 24 77,0 18  60,0 114  46,0 

Jumlah 30 100,0 31 100,0 31 100,0 30 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 30 100,0 245  100,0 

Sumber: Dokumentasi guru mata pelajaran IPS kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hasil ulangan harian materi keragaman etnik dan 

budaya peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan masih rendah. Karena terdapat 114 peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni < 76 dengan persentase sebesar 46% 

dari total persentase 100%, sedangkan 131 peserta didik sudah mencapai kriteria 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni ≥ 76 dengan persentase sebesar 54% 

dari total persentase 100%. Hasil belajar IPS yang masih rendah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dalyono (2009: 55) berhasil tidaknya 

seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada 

pula dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti minat 

belajar, sedangkan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik seperti media 

pembelajaran.  

 

Tabel 1.3 Hasil angket minat belajar materi keragaman etnik dan budaya pada 

mata pelajaran IPS peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 
No Minat 

Belajar 

KELAS 

VII A VII B VII C VII D VII E VII F VII G VII H Total 

f    % f    % f     % f     % f     % f     % f     % f     % f     % 

1 Minat 

Tinggi 

(26-50) 

27 90,0 25  81,0 22  71,0 17  57,0 18  48,0 18  58,0 7  23,0 11  37,0 142  58,0 

2 Minat 

Rendah 

(10-25) 

3   10,0 6    19,0 9   29,0 13  43,0 13  52,0 13  42,0 24 77,0 19  63,0 103  42,0 

Jumlah 30 100,0 31 100,0 31 100,0 30 100,0 31 100,0 31 100,0 31 100,0 30 100,0 245  100,0 

Sumber: Dokumentasi guru mata pelajaran IPS kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa hasil angket minat belajar materi keragaman etnik 

dan budaya pada mata pelajaran IPS peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 masih tergolong rendah. 
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Karena terdapat 103 peserta didik yang memiliki minat belajar rendah dengan 

persentase sebesar 42% dari total persentase 100% dan 142 peserta didik yang 

memiliki minat belajar tinggi dengan persentase sebesar 58% dari total persentase 

100%. Minat belajar peserta didik di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan tahun 

ajaran tahun ajaran 2016/2017 dapat diketahui dari Mardatila (2017: 65-66) bahwa 

secara keseluruhan 74% siswa kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari tahun ajaran 

2016/2017 memiliki minat terhadap pembelajaran IPS Tematik Terpadu dan 

termasuk kualifikasi kurang setuju menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS Tematik Terpadu, artinya jika persentase pengaruh  

pada indikator minat adalah 100% maka 74% siswa kelas VII di SMPN 1 

Tanjungsari tahun ajaran 2016/2017 menyatakan kurang setuju bahwa indikator 

minat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada pelajaran IPS 

Tematik Terpadu dan 26,00% dipengaruhi kualifikasi lainnya.  

 

Minat belajar yang rendah akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Minat 

belajar yang rendah tersebut dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran IPS akan 

menentukan hasil belajar dan minat belajar peserta didik. Menurut Jannatun (2018: 

548) penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang  akan  diberikan, situasi  dan  kondisi siswa serta fasilitas belajar dalam kelas. 

Hal ini dimaksudkan agar tercipta interaksi belajar yang baik antara guru dan siswa 

maupun antar siswa itu sendiri. Jarang atau tidak pernahnya guru menggunakan 

media pembelajaran akan mengakibatkan tidak optimalnya daya serap siswa 
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terhadap materi pelajaran yang diberikan, pembelajaran menjadi monoton 

menimbulkan kejenuhan pada diri siswa dalam belajar.  

 

Minat belajar yang rendah akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Minat 

belajar yang rendah tersebut dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran IPS akan 

menentukan hasil belajar dan minat belajar peserta didik. Menurut Jannatun (2018: 

548) penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang  akan  diberikan, situasi  dan  kondisi siswa serta fasilitas belajar dalam kelas. 

Hal ini dimaksudkan agar tercipta interaksi belajar yang baik antara guru dan siswa 

maupun antar siswa itu sendiri. Jarang atau tidak pernahnya guru menggunakan 

media pembelajaran akan mengakibatkan tidak optimalnya daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang diberikan, pembelajaran menjadi monoton 

menimbulkan kejenuhan pada diri siswa dalam belajar.  

 

Untuk mengatasi kejenuhan tersebut, guru seharusnya menggunakan atau 

mengembangkan media pembelajaran IPS yang menarik minat belajar peserta didik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Namun, media pembelajaran yang 

tersedia di SMPN 1 Tanjungsari Lampung terbatas. Media pembelajaran IPS yang 

tersedia dan digunakan di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan dapat diketahui 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.4 Media yang digunakan pada pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan 

No. Jenis Media Media 

1. Media presentasi visual Peta, globe, atlas, software 

microsoft powerpoint dan lain-lain 

2. Media presentasi audio visual Video 

Sumber: Catatan hasil wawancara penelitian pendahuluan dengan guru IPS kelas VII 

di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 
 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa media yang digunakan pada pembelajaran IPS di 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan berupa peta, globe, atlas, software microsoft 

powerpoint, video dan peta. Namun, dari beberapa media tersebut guru IPS di 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan lebih sering menggunakan microsoft 

powerpoint dan peta. Menurut pendapat Prioharyono dalam Hidayah (2015: xv) 

sebuah peta adalah penggambaran sederhana dari suatu ruang (a simplified 

depiction of a space).  

 

Peta memberikan gambaran tentang ruang di permukaan bumi meliputi unsur alami 

maupun unsur buatan manusia yang digambarkan pada bidang datar dengan skala 

tertentu. Kenampakan alami/buatan disajikan pada peta umum dan fenomena 

terkait materi pelajaran IPS disajikan pada peta tematik. Indarto (2010) 

mengemukakan bahwa peta umum atau peta dasar adalah peta yang menyajikan 

informasi permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami (misalnya 

sungai, gunung, laut, danau) maupun kenampakan buatan (misalnya jalan raya, rel 

kereta api dan pemukiman), sedangkan peta tematik adalah peta yang menyajikan 

informasi tentang fenomena atau kondisi tertentu yang terjadi di permukaan bumi. 

Gambaran tentang kenampakan/fenomena tertentu di permukaan bumi yang tersaji 

di peta akan memudahkan peserta didik dan guru dalam pembelajaran IPS. Peta 
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memberikan gambaran suatu “ruang” dan memudahkan peserta didik di SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan memahami letak suatu negara yang diketahui dari 

guru IPS (NJ) saat penelitian pendahuluan.  

“Pakai peta supaya peserta didik tergambar suatu “ruang”, paham letak suatu 

negara. Biar mudah menyampaikan materi dan peserta didik juga mudah 

memahami materi”. 

 

Guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan menggunakan media peta 

untuk membantu menjelaskan/menyampaikan materi pembelajaran IPS kepada 

peserta didik. Peta membuat peserta didik tertarik pada materi pembelajaran IPS 

tersebut dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran IPS, 

sehingga peta dapat meningkatkan minat belajar dan meningkatkan hasil belajar 

IPS peserta didik. Menurut Huda dan Suprayitno (2014: 6) hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif mengalami peningkatan yang signifikan setelah proses pembelajaran 

menggunakan media peta. Terlihat dari rata-rata hasil belajar siswa yang meningkat 

melampaui indikator keberhasilan penelitian. Selama ini, guru IPS di SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan masih menggunakan media peta umum. Namun, 

guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan belum sepenuhnya 

mengembangkan media peta tematik (khusus) sesuai materi pelajaran maupun 

Kompetensi Dasar IPS. Pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan tersebut dapat dioptimalkan dengan menggunakan peta tematik agar terjadi 

pengorganisasian materi pelajaran IPS. Mengingat mata pelajaran IPS merupakan 

integrasi dari beberapa ilmu sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yanto 

(2009: 2) yaitu: 
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“Media peta yang diperlukan dalam pembelajaran IPS salah satunya adalah 

media peta, dikarenakan materi dalam pembelajaran IPS konsep-konsepnya 

adalah Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah. Pada kenyataannya 

pemanfaatan media belajar khususnya peta sangat kurang sekali. Padahal 

pemanfaatan peta berguna pada pelajaran IPS kurang pada pelajaran IPS, peta 

digunakan untuk menunjukkan letak lokasi (konsep geografi) sehingga siswa 

dengan lebih mudah mengetahui letak tempat yang dimaksud oleh guru”. 

 

Peta tematik dapat menampilkan beberapa aspek kajian IPS terdiri dari aspek 

geografi, sejarah, sosiologi dan sebagainya. Peta tematik tersebut sebaiknya 

digunakan pada materi keragaman etnik dan budaya pada pembelajaran IPS, 

sehingga peserta didik lebih mudah memahami keragaman etnik dan budaya yang 

ada di setiap daerah di Indonesia. Materi keragaman etnik dan budaya termasuk 

dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.1 diketahui dari silabus (Lampiran 1), peserta 

didik diminta menganalisis konsep ruang dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya 

dan pendididikan. Materi keragaman etnik dan budaya meliputi suku bangsa, 

bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional di Indonesia dan 

lain-lain. Indonesia memiliki keragaman etnik dan budaya yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke merupakan aset berharga yang tidak ternilai harganya, 

sehingga harus disyukuri, dipertahankan dan dilestarikan.  

 

Peserta didik di kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan juga dapat ikut 

berkontribusi melestarikan keragaman tersebut dengan cara mempelajari dan 

memahami keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Prioharyono dalam Hidayah (2015: vii) pemahaman dan informasi 

mengenai kebudayaan suku-suku bangsa yang berbeda-beda ini merupakan hal 

yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan 
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toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya itu sebagai 

masyarakat Indonesia yang multikultural. Untuk itu, peta memerlukan 

pengembangan sesuai perkembangan IPTEK  (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

Akibat perkembangan IPTEK, peta tidak hanya menampilkan satu informasi saja 

melainkan berbagai informasi dalam beberapa dimensi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Prioharyono dalam Hidayah (2015: xvi) yaitu: 

“Sesuai dengan perkembangan Iptek, penggambaran “ruang” kesukubangsaan 

dua dimensi secara kartografis juga tidak lagi sederhana, tetapi juga dapat 

seolah-olah tiga dimensi melalui teknik multilayer dan multiwindows dengan 

bantuan komputer. Efek tiga dimensi tersebut dapat dilakukan dengan 

menambahkan informasi-informasi pendukung ciri-ciri khas suku bangsa yang 

bersangkutan. Karena itu, pendekatan yang umum dipakai untuk 

menggambarkan kedua pokok informasi itu seharusnya adalah pendekatan 

geografi budaya”. 

 

Seiring perkembangan IPTEK, peta tidak hanya berbentuk datar (biasa), tetapi 

sudah berbentuk digital baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Guru IPS di SMPN 

1 Tanjungsari Lampung Selatan belum sepenuhnya mengembangkan media peta 

digital. Selama ini, guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan masih 

menggunakan media peta datar (biasa) dalam proses pembelajaran IPS yang 

diketahui dari guru IPS (NJ) saat penelitian pendahuluan.  

“Peta datar (biasa), atlas dan globe biasanya digunakan di mata pelajaran IPS. 

Peta di tempel di papan tulis. Supaya peserta didik mudah memahami materi. 

Biasanya peta digunakan saat materi letak negara-negara yang tergabung dalam 

ASEAN. Lalu materi letak Indonesia dilanjutkan lagi budaya daerah di 

Indonesia”.  

 

Selain menggunakan media peta datar (biasa), guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan juga menggunakan smartphone android dalam pembelajaran IPS. 

Apalagi di zaman sekarang, hampir sebagian besar peserta didik memiliki 

smartphone android. Jumlah peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 
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Lampung Selatan yang memiliki smartphone android dapat diketahui pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1.5 Jumlah Peserta Didik Kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan yang memiliki smartphone android 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Memiliki Smartphone 

android 

Tidak memiliki 

Smartphone android 

f % f % 

1 VII A 30 30 100,00 0 0,00 

2 VII B 31 31 100,00 0 0,00 

3 VII C 31 31 100,00 0 0,00 

4 VII D 30 30 93,00 2 7,00 

5 VII E 31 30 97,00 1 3,00 

6 VII F 31 31 100,00 0 0,00 

7 VII G 31 31 100,00 0 0,00 

8 VII H 30 28 97,00 1 3,00 

Jumlah 245 241 98,00 4 2,00 

Sumber: Dokumentasi SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan tahun ajaran 

2018/2019 

 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan sebagian besar memiliki smartphone android. Terdapat 98% 

peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan memiliki 

smartphone android dari total persentase 100% dan 2% yang tidak memiliki 

smartphone android dari total persentase 100%. Sebagian besar peserta didik kelas 

VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan memiliki smartphone android dan 

jarang sekali yang memiliki laptop/komputer yang diketahui dari guru IPS (NJ) saat 

penelitian pendahuluan.  

“Hampir sebagian besar punya smartphone, tapi jarang yang punya laptop. 

Komputer yang tersedia di sekolah juga jumlahnya terbatas sehingga harus 

bergantian dengan kelas lain. Untuk memakai komputer di laboratorium 

komputer sekolah, guru IPS harus mengkonfirmasi jadwal dengan penjaga 

laboratorium komputer agar tidak bertabrakan dengan jadwal kelas lain. Ketika 

jadwal laboratorium komputer sedang padat, guru memanfaatkan smartphone 

android sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS di SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan.  Jadi smartphone kadang-kadang digunakan 

waktu pelajaran IPS. Peserta didik menyambungkan wifi sekolah ke 

smartphone, lalu peserta didik diminta mencari materi IPS”. 
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Smartphone android dimanfaatkan guru dalam pembelajaran IPS di SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan dengan cara memberikan intruksi kepada peserta 

didik untuk mencari bahan materi pelajaran IPS sebagai sumber belajar melalui 

smartphone android dan internet. Namun, smartphone android tersebut tidak 

digunakan semestinya karena ditemui beberapa peserta didik kelas VII di SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan yang menggunakan smartphone untuk bermain 

social media saat pembelajaran IPS berlangsung. Hal tersebut diketahui dari guru 

IPS (NJ) saat penelitian pendahuluan sebagai berikut. 

 

“Peserta didik di di SMPN 1 Tanjungsari dibolehkan membawa smartphone ke 

sekolah. Kadang-kadang peserta didik main smartphone di kelas waktu 

pelajaran IPS. Buka facebook sama whatsapp. Kalau di tegur bilangnya mau 

kirim pesan minta jemput orang tua atau kakak. Kalau di SMPN 1 Tanjungsari 

peserta didik boleh bawa smartphone. Peserta didik juga banyak yang masih 

bingung kalo mau nyari materi di internet. Cari materi lewat google juga 

kadang kurang sesuai”. 

 

Pemanfaatan smartphone android untuk mencari materi pelajaran IPS juga 

dibarengi dengan penggunaan aplikasi penunjang pembelajaran, karena ditemui 

peserta didik yang bingung mencari materi lewat google dan materipun kadang 

kurang sesuai dengan pembelajaran IPS di sekolah. Guru IPS SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan menggunakan aplikasi penunjang pembelajaran seperti rumah 

belajar, edmodo dan jelajah ASEAN. Jumlah guru IPS SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan menggunakan aplikasi penunjang pembelajaran dapat diketahui 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.6 Guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan yang menggunakan 

aplikasi penunjang pembelajaran 

No. 
Aplikasi penunjang 

pembelajaran 
Pengguna Persentase (%) 

1. Rumah Belajar 1 16,67 

2. Edmodo 1 16,67 

3. Jelajah ASEAN 1 16,67 

4. Belum Menggunakan 3 50,00 

Jumlah 6 100,00 

Sumber:  Dokumentasi guru mata pelajaran IPS kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 

 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa guru IPS SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan 

yang belum menggunakan aplikasi untuk menunjang pembelajaran IPS dengan 

persentase sebesar 50% dari total persentase 100%. Guru IPS SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung yang sudah menggunakan aplikasi untuk penunjang pembelajaran IPS 

diantaranya sebesar 16,67% dari total persentase 100% menggunakan rumah 

belajar, sebesar 16,67% dari total persentase 100% menggunakan edmodo dan 

sebesar 16,67% dari total persentase 100% menggunakan jelajah ASEAN. Jelajah 

ASEAN merupakan permainan jelajah ASEAN berbasis android yang 

dikembangkan oleh seorang guru IPS (NJ) SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan 

sebagai media penunjang pembelajaran IPS yang diketahui saat penelitian 

pendahuluan sebagai berikut: 

 

“Permainan jelajah ASEAN dikembangkan untuk menunjang pembelajaran 

IPS pada materi ASEAN. Materi ASEAN termasuk materi yang lumayan 

susah. Karena peserta didik kelas VIII harus tau negara-negara yang tergabung 

dalam ASEAN, harus tau letaknya dimana, ibu kotanya, bentuk 

pemerintahannya, penduduknya, kondisi ekonominya, kerjama negara yang 

tergabung dalam ASEAN dan banyak lagi. Adanya permainan jelajah ASEAN 

membantu sekali dalam pembelajaran IPS, peserta didik jadi mudah 

memahami materi ASEAN. Lalu materi yang lumayan susah di kelas VII itu 

materi keragaman etnik dan budaya. Materinya terlihat keragaman etnik dan 

budaya terlihat mudah, padahal sebenernya lumayan susah. Peserta didik di 

kelas VII harus tau ada berapa provinsi di Indonesia, letaknya, suku apa saja di 

Indonesia, rumah adatnya, pakaian adat, tarian daerah dan banyak lagi”. 
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Pengembangkan media pembelajaran IPS berbasis android tersebut untuk 

memenuhi tuntutan kurikulum 2013 di era revolusi industri 4.0 yang menghendaki 

pembelajaran berbasis teknologi, fleksibel, menyediakan berbagai fitur dalam 

rangka membantu peserta didik memahami materi pembelajaran IPS dan 

memudahkan guru dalam mempersiapkan materi maupun evaluasi. Pembelajaran 

IPS di era revolusi industri 4.0 sebaiknya menggunakan peta tematik digital 

berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang memuat informasi tentang 

kondisi di permukaan bumi sehingga lebih uptodate sesuai dengan materi pelajaran 

IPS. Oleh sebab itu, peneliti berupaya untuk mengakomodir kebutuhan tersebut 

dengan melakukan pengembangan media pembelajaran berupa peta tematik 

berbasis aplikasi android yang dapat digunakan pada smartphone android dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. Media yang dikembangkan pada penelitian ini tidak hanya 

menampilkan peta tematik digital tentang keragaman etnik dan budaya saja, tetapi 

dilengkapi dengan rangkuman materi dan evaluasi hasil belajar IPS berbentuk 

Computer Based Test (CBT). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Pembelajaran IPS 

a. Terbatasnya media pembelajaran IPS yang ada di sekolah. 

b. Guru belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran IPS yang 

tersedia di sekolah. 
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c. Media pembelajaran IPS belum sepenuhnya berbasis teknologi. 

d. Pembelajaran IPS masih menggunakan peta umum, belum menggunakan 

peta tematik (khusus) pada materi keragaman etnik dan budaya. 

e. Pembelajaran IPS monoton dan berpusat pada guru (teacher center). 

2. Kondisi Guru  

a. Guru jarang dan belum optimal menggunakan media pembelajaran IPS 

yang tersedia di sekolah.  

b. Guru belum sepenuhnya mengembangkan media pembelajaran IPS 

berbasis teknologi digital seperti media peta berbasis android. 

c. Guru belum memanfaatkan smartphone dalam pembelajaran IPS, sehingga 

peserta didik dapat mencari materi terkait pembelajaran IPS melalui 

smartphone dan internet. 

d. Guru masih menggunakan media peta umum. Guru belum 

mengembangkan peta tematik yang menampilkan infomasi terkait materi 

keragaman etnik dan budaya seperti suku bangsa, bahasa, rumah adat, 

pakaian adat, tarian daerah dan sebagainya. 

e. Guru kurang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran IPS. 

3. Kondisi Peserta didik 

a. Hasil belajar peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari pada pelajaran 

IPS masih rendah, hampir sebagian hasil belajarnya belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar rendah kemungkinan 

besar disebabkan karena minat belajar peserta didik rendah. 

b. Peserta didik jarang menggunakan bahan/media pembelajaran IPS berbasis 

teknologi. 
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c. Peserta didik jarang menggunakan smartphone untuk mencari materi 

pembelajaran IPS sebagai bahan belajar, tetapi sering menggunakan 

smartphone untuk bermain games online dan social media (facebook, 

instagram, whatsapp dan lain-lain). 

d. Peserta didik kurang memahami materi pembelajaran IPS, karena kurang 

memiliki gambaran terkait lokasi dan kondisi di permukaan bumi. 

e. Sebagian besar peserta didik pasif dan kurang tertarik pembelajaran IPS. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah pengembangan media peta berbasis aplikasi android materi keragaman 

etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah guru belum sepenuhnya menggunakan serta 

mengembangkan media pembelajaran IPS berbasis teknologi dan hampir sebagian 

hasil belajar peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Atas dasar rumusan masalah 

tersebut, maka pertanyaan (permasalahan) penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mengembangkan media peta berbasis aplikasi android materi 

keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS yang digunakan untuk 
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meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik 

kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan? 

2. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS dengan 

memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan? 

3. Bagaimanakah efektivitas media peta berbasis aplikasi android materi 

keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan 

hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan? 

 

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Pengembangan 

Media Peta Berbasis Aplikasi Android Materi Keragaman Etnik Dan Budaya Pada 

Mata Pelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Memperhatikan 

Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan produk media peta berbasis aplikasi android materi 

keragaman etnik dan budaya di Indonesia pada mata pelajaran IPS yang 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat 

belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. 
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2. Mengenganalisis perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS dengan 

memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

3. Mengenganalisis tingkat efektivitas media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik 

kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangan media 

pembelajaran berupa peta berbasis aplikasi android untuk materi keragaman 

etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS. 

b. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian pengembangan produk media 

pembelajaran berbasis android, khususnya media peta. 

2. Secara praktis 

a. Mengembangkan media peta berbasis aplikasi android sebagai suplemen 

pembelajaran IPS materi keanekragaman budaya dan etnik. 

b. Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka memperbaiki  

proses pembelajaran IPS. 
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c. Meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan.  

2. Obyek penelitian ini adalah pengembangan media peta berbasis aplikasi 

android “Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)”. 

3. Tempat penelitian ini adalah SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. 

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2019/2020. 

5. Ruang lingkup ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan lima 

tradisi pendidikan IPS. Terdapat lima tradisi IPS (social studies), semulanya 

ada tiga tradisi, lalu terdapat dua tambahan. Menurut Sapriya (2009: 13-14) 

semula ada tiga tradisi social studies yakni 1) IPS sebagai transmisi 

kewarganegaraan (social studies as citizenship transmission), 2) IPS sebagai 

ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences) dan 3) IPS sebagai 

penelitian mendalam (social studies reflective inquiry). Namun kini telah 

berkembang menjadi lima tradisi tambahan yakni 4) IPS sebagai kritik sosial 

(social studies as social crititism) dan 5) IPS sebagai perkembangan pribadi 

individu (social studies as personal development of the individual).  
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Ruang lingkup ilmu/kajian media peta berbasis aplikasi android pada mata 

pelajaran IPS ini termasuk ke dalam tradisi kedua yaitu ilmu pengetahuan 

sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences). 

Karena IPS mampu melakukan kajian ilmu untuk kepentingan praktis 

kehidupan sesuai perkembangan zaman dengan cara mengembangkan media 

peta berbasis aplikasi android pada mata pelajaran IPS, sehingga peserta didik 

dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan memiliki keilmuan 

tentang ilmu-ilmu sosial sesuai dengan tema IPS. Trianto (2011: 43) 

menyatakan terdapat 10 tema IPS adalah sebagai berikut: 1) Budaya;                     

2) Waktu, kontinuitas dan perubahan; 3) Orang, tempat dan lingkungan;                        

4) Perkembangan individu dan identitas; 5) Individu, kelompok dan lembaga; 

6) Power, kewenangan dan pemerintahan; 7) Produksi, distribusi dan 

konsumsi; 8) Sains, teknologi dan masyarakat; 9) Global koneksi dan               

10) Cita-cita dan praktek kewarganegaraan. 

 

Pengembangan peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan 

budaya pada mata pelajaran IPS termasuk ke dalam tema IPS pertama yaitu 

budaya, dimana media peta tersebut membahas tentang keragaman etnik dan 

budaya Indonesia yang berisi informasi mengenai suku bangsa, bahasa, rumah 

adat, pakaian adat dan tarian daerah. Selain tradisi kedua, penelitian ini juga 

termasuk ke dalam tradisi kelima yaitu IPS sebagai perkembangan pribadi 

individu (social studies as personal development of the individual). Alasannya 

dengan menggunakan media peta berbasis aplikasi android membuat 

pembelajaran IPS berpusat pada peserta didik sehingga guru hanya berperan 
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sebagai fasilitator untuk menyiapkan media peta berbasis aplikasi android yang 

akan digunakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran IPS, sehingga 

peserta didik tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran IPS. 

 

1.8 Spesifikasi Produk  

Mata pelajaran IPS di SMP/MTs umumnya memiliki alokasi waktu sejumlah 4 jam 

perminggu dalam struktur kurikulum 2013. Mengingat waktu yang terbatas dan 

banyak kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Hal tersebut membuat 

peserta didik kurang berminat terhadap mata pelajaran IPS sehingga pembelajaran 

IPS menjadi pasif dan hampir sebagian hasil belajarnya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk itu, peneliti mengembangkan media peta 

berbasis aplikasi android “Keragaman Etnik dan Budaya Indonesia (KEBUD)” 

pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan 

minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan.  

 

Spesifikasi produk media peta berbasis aplikasi android KEBUD yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah dilengkapi peta persebaran suku bangsa 

di Indonesia; peta persebaran bahasa menurut provinsi di Indonesia; peta 

persebaran rumah adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata tradisional di 

Indonesia. Media peta berbasis aplikasi android KEBUD juga dilengkapi panduan 

penggunaan aplikasi, dilengkapi rangkuman materi dan soal pilihan ganda 

Computer Based Test (CBT) tentang suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian adat, 

tarian daerah serta senjata tradisional Indonesia. Komparasi media peta awal 
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dengan media peta berbasis aplikasi android “Keragaman Etnik dan Budaya 

Indonesia (KEBUD)” dijelaskan pada Tabel 1.7 berikut ini. 

 

Tabel 1.7 Komparasi media peta awal dengan media peta berbasis android yang 

dikembangkan “Keragaman Etnik dan Budaya Indonesia (KEBUD)” 

No. Media peta awal Media peta berbasis android yang 

dikembangkan 

1. Peta datar (biasa) Peta digital berbasis android sehingga lebih 

fleksibel dan dapat diakses melalui smartphone 

android 

2. Peta umum  Peta tematik sesuai materi pembelajaran IPS 

3. Komposisi peta 

kurang lengkap 

Komposisi peta lengkap diantaranya judul peta, 

skala peta, mata angin, legenda, sumber peta, garis 

astronomi (garis lintang dan garis bujur), sistem 

proyeksi serta garis peta. 

4. Hanya 

menampilkan satu 

peta 

Peta yang ditampilkan lebih banyak dan guru dapat 

menambahkan gambar/tabel/diagram sesuai 

kebutuhan serta dilengkapi dengan keterangan 

terkait materi pembelajaran IPS 

5. Evaluasi hasil 

belajar dikerjaan 

di kertas 

Evaluasi hasil belajar berbentuk Computer Based 

Test (CBT) dikerjakan melalui smartphone android 

sehingga dikoreksi otomatis dan langsung muncul 

nilainya 

6. Digunakan secara 

individu/kelompok 

Digunakan secara individu/kelompok sesuai 

kebutuhan pembelajaran IPS 

Sumber:  Penelitian Pengembangan Tahun 2019 

 

1.9 Asumsi Pengembangan Produk 

Asumsi pengembangan produk pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Media peta berbasis aplikasi android dapat digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran IPS materi keanekragaman etnik dan budaya. 

2) Media peta berbasis aplikasi android dapat digunakan untuk memperbaiki  

proses pembelajaran IPS. 

3) Media peta berbasis aplikasi android membuat peserta didik kelas VII di SMPN 

1 Tanjungsari Lampung Selatan tertarik/aktif saat pembelajaran IPS. 
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4) Media peta berbasis aplikasi android dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII di 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Belajar 

1. Definisi Belajar  

Belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan, pengalaman, hasil belajar yang baik dan perubahan tingkah laku. 

Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Setelah belajar seseorang akan mengalami perubahan tingkah laku 

baik sikap, keterampilan dan pengetahuan yang akan membawa dampak positif bagi 

kehidupannya.  

 

2. Teori Belajar  

Teori belajar yang mendasari pengembangan media peta berbasis android yaitu: 

a. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif memiliki beberapa tahapan diantaranya tahapan melakukan 

aktivitas untuk memahami keadaan lingkungan sekitar, tahapan memahami obyek 

melalui gambar/visualisasi verbal dan tahapan memiliki ide/gagasan. Menurut 

Bruner dalam Budiningsih (2005: 41) bahwa perkembangan kognitif seseorang 
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terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan,   yaitu;   

enactive,   iconic,   dan   symbolic”.   Tahap   enaktif   adalah seseorang melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya, tahap 

ikonik adalah seseorang memahami obyek-obyek atau dunianya melalui gambar-

gambar atau visualisasi verbal, dan tahap simbolik adalah seseorang telah  mampu 

memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Pengembangan media peta berbasis 

android pada penelitian ini bertujuan agar peserta didik aktif dalam proses belajar, 

meningkatkan minat belajar dan menambah pengetahuan terkait pembelajaran IPS. 

Materi yang ditampilkan pada media peta berbasis android akan memudahkan 

peserta didik dalam memahami keadaan fisik/budaya Indonesia melalui 

gambar/peta yang disajikan. 

 

b. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktif merupakan kemampuan dalam mengkonstruksi 

pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang dialami peserta didik. Von Galservelt 

dalam Budiningsih (2005:57) berpendapat bahwa ada beberapa kemampuan yang 

diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu: (1) kemampuan 

mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman; (2) kemampuan 

membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan; dan     

(3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang 

lainnya. Pengembangan media peta berbasis android pada penelitian ini membantu 

peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan sesuai pengalaman dengan cara 
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mengingat/mengungkapkan tentang materi keragaman etnik dan budaya yang 

didapatkan peserta didik setelah menggunakan media peta berbasis android. 

 

c. Teori Belajar Sibernetik 

Teori belajar sibernetik berkaitan dengan proses belajar yang sesuai dengan 

teknologi dan informasi saat ini. Menurut Budiningsih (2005: 92)   aplikasi   teori   

belajar   Sibernetik   dalam   pembelajaran   mencakup beberapa tahapan yaitu:       

(1) menentukan tujuan instruksional, (2) menentukan materi pelajaran, (3) 

mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, (4) menentukan  

pendekatan  belajar  sesuai  dengan  sistem  informasi, (5) menyusun materi 

pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi, (6) menyajikan materi 

dan membimbing siswa belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, pengembangan 

media peta berbasis android pada penelitian ini bertujuan menyajikan peta tematik 

digital serta materi terkait keragaman etnik dan budaya sehingga proses belajar IPS 

sesuai dengan teknologi dan informasi saat ini. 

 

2.1.2 Pembelajaran IPS 

Pembelajaran terdiri dari beberapa langkah dimulai dari menentukan tujuan 

pembelajaran sampai menilai proses pembelajaran. Menurut Piaget dalam 

Budiningsih (2005: 50) langkah-langkah pembelajaran yaitu: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran 

2. Memilih materi pembelajaran 

3. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif 

4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut, misalnya 

penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. 

5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreatifitas dan cara 

berpikir siswa. 

6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 
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Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat diketahui bahwa pembelajaran IPS merupakan proses interaksi 

antara guru, peserta didik, sumber belajar dan lingkungan belajar yang berkaitan 

dengan mata pelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan gabungan materi 

beberapa mata pelajaran dari beberapa disiplin ilmu yang digabungkan dalam satu 

tema. Sapriya (2009: 7) mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan 

sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi dan 

Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Pembelajaran IPS tersebut secara 

sengaja mengaitkan atau memadukan materi satu dengan materi yang lain di dalam 

satu mata pelajaran. Tujuannya agar pembelajaran IPS lebih bermakna dan siswa 

dapat memperoleh pengetahuan secara utuh. Menurut Depdikbud dalam Trianto 

(2011: 61) pembelajaran terpadu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yaitu holistik, 

bermakna, otentik, dan aktif. Trianto (2011: 174) juga mengungkapkan tujuan dari 

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

lingkungan serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

1. Definisi Hasil Belajar 

Salah satu tujuan siswa belajar yaitu untuk memperoleh suatu hasil belajar. Hasil 

belajar diperoleh setelah peserta didik menerima pengalaman belajar. Sudjana 
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(2009: 22) menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana (2009: 

22-23) hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif yang berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif yang berkenaan dengan sikap dan 

ranah psikomotorik yang berkenaan dengan keterampilan serta kemampuan. Ketiga 

ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. Namun, ranah kognitif yang 

paling banyak dinilai oleh guru karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai pembelajaran yang dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik 

tersebut.  

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Peserta didik dikatakan berhasil atau tidak berhasil dalam belajar disebabkan oleh 

beberapa faktor yang akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor 

tersebut dapat berasal dari dalam diri maupun luar diri peserta didik. Menurut Syah 

(2010: 145), bahwa hasil belajar dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut: 

1) Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 

Dalyono (2009: 55-58) mengemukakan faktor internal (berasal dari dalam diri) 

yang menentukan pencapaian hasil belajar yaitu (1) kesehatan, (2) intelegensi dan 

bakat, (3) minat dan motivasi, (4) cara Belajar. Selain itu, Dalyono (2009: 59-60) 
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juga mengemukakan faktor eksternal (berasal dari luar diri) yang menentukan 

pencapaian hasil belajar yaitu (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, (4) 

lingkungan sekitar. 

 

Slameto (2010: 54) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

a) Faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar (intern). Faktor intern 

meliputi (1) faktor jasmaniah (faktor kesehatan, cacat tubuh), (2) faktor 

psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan), 

(3) faktor kelelahan.  

b) Faktor yang ada di luar individu (ekstern). Faktor ekstern terbagi menjadi (1) 

faktor keluarga (cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarga, suasana 

rumah), (2) faktor sekolah (metode mengajar, disiplin sekolah, kurikulum), (3) 

faktor masyarakat (bentuk kehidupan masyarakat, teman bergaul). 

 

Hasil belajar peserta didik pada penelitian ini dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari dalam diri peserta didik yaitu minat belajar pada pembelajaran IPS. Minat 

belajar pada pembelajaran IPS timbul karena rasa ketertarikan dari dalam peserta 

didik sehingga bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran IPS. Peserta didik 

yang memiliki minat belajar pada pembelajaran IPS akan terlihat dari cara 

mengikuti/memperhatikan pelajaran. Peserta didik yang memiliki minat belajar 

cenderung tinggi maka hasil belajar IPS juga tinggi, begitupun sebaliknya. Oleh 

karena itu, minat belajar mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran IPS. 

 

3. Batas Minimal Hasil Belajar Peserta Didik 

Apabila peserta didik dapat menyelesaikan lebih dari separuh  tugas  atau  

instrumen evaluasi dengan benar maka dianggap telah memenuhi target minimal 

hasil belajar. Menetapkan batas minimal keberhasilan belajar peserta didik sesuai 
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dengan norma pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. Norma-norma pengukuran tersebut adalah: 1) norma skala 

angka dari 0 sampai 10, dan 2) norma skala angka dari 0 sampai 100. Angka 

terendah yang menyatakan kelulusan/keberhasilan  belajar skala 0-10  adalah  5,5  

atau 6,  sedangkan  untuk skala 0-100 adalah 55 atau 60 (Syah, 2010: 222). 

Selanjutnya selain norma-norma tersebut di atas, ada pula norma  hasil  belajar 

dengan menggunakan simbol huruf A, B, C, D dan E. Simbol tersebut diberi nilai 

angka 0 sampai 4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 Simbol nilai hasil belajar peserta didik 

Simbol-Simbol Nilai 
Huruf Predikat 

Angka 

8 – 10   = 80 – 100 = 4 

7 – 7,9  = 70 – 79   = 3 

6 – 6,9  = 60 – 69   = 2 

5 – 5,9  = 50 – 59   = 1 

0 – 4,9  = 0   - 49   = 0 

A 

B

C 

D

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

Sumber: Syah (2010: 223) 

 

Keberhasilan peserta didik dalam belajar dapat dilihat dari perubahan tingkah 

lakunya. Menurut Hamalik (2008: 30) hasil belajar akan tampak pada setiap 

perubahan pada aspek-aspek yakin pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti 

dan sikap. Selanjutnya Djamarah dan Zain (2010: 105) menyatakan bahwa proses 

belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila terjadi hal-hal berikut: 

a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secara individual maupun kelompok. 

b) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai baik secara 

individu maupun kelompok. 
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Keberhasilan peserta didik dapat diketahui dari tingkat pemahaman dan penguasaan 

peserta didik dalam pembelajaran. Tingkat keberhasilan peserta didik dikategorikan 

dari kurang baik hingga baik. Menurut Djamarah (2008: 121) tingkat keberhasilan 

dalam belajar ada empat yaitu: 

1) Istimewa/maksimal: Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

2) Baik sekali/optimal: Apabila sebagian besar (76%-99%) bahan pelajaran yang 

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

3) Baik/minimal: Apabila bahan pelajaran yang disampaikan hanya 60% s.d.75% 

saja dikuasai siswa. 

4) Kurang:  Apabila  bahan  pelajaran  yang  disampaikan  kurang  dari  60% 

dikuasai siswa. 

 

4. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dapat berupa pertanyaan atau latihan. Menurut Arikunto (2013: 

46-47) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat 

diketahui bahwa tes merupakan salah satu alat pengumpul informasi untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran IPS. Tes pada 

penelitian ini dilakukan setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran IPS 

menggunakan media peta berbasis android sehingga kita dapat mengetahui sejauh 

mana kemampuan yang dimiliki peserta didik baik individu maupun kelompok 

pada materi keragaman etnik dan budaya. 

  

5. Fungsi Tes Hasil Belajar 

Fungsi tes untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Menurut Sudijono 

(2012: 67) secara umum ada dua fungsi yang dimiliki oleh tes yaitu: 
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1) Sebagai  alat  pengukur  terhadap  peserta  didik.  Dalam  hal  ini  tes berfungsi 

mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta 

didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu 

tertentu. 

2) Sebagai   alat   pengukur   keberhasilan   program   pengajaran,   sebab melalui 

tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah 

ditentukan, telah dapat tercapai. 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, tes berfungsi untuk mengukur keberhasilan 

proses pembelajaran atau hasil belajar yang telah dicapai peserta didik setelah 

menggunakan media peta berbasis android yang dikembangkan pada penelitian ini. 

Hasil belajar IPS yang telah dicapai peserta didik dapat dilihat dari 

perkembangannya maupun keberhasilan proses pembelajaran dilihat dari tingkat 

keberhasilannya, baik mencapai maupun belum mencapai kriteria tertentu.  

 

6. Macam-Macam Tes Hasil Belajar 

Bentuk tes hasil belajar akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan  

terhadap hasil tes oleh peserta didik. Tes hasil belajar terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

a) Tes Diagnostik 

Pertanyaan dalam tes diagnostik biasanya ditekankan pada materi yang sukar 

dikerjakan oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan 

peserta didik. Menurut Sudijono (2012: 70) tes diagnostik adalah tes yang 

dilaksanakan untuk menentukan secara tepat, jenis kesukaran yang dihadapi 

oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu.  

b) Tes Formatif 

Pertanyaan dalam tes formatif biasanya dilakukan ditengah pembelajaran 

yaitu dilaksanakan setiap kali materi atau subpokok bahasan berakhir. 
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Menurut Sudijono (2012: 71) mengungkapkan tes formatif adalah tes hasil 

belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik “telah 

terbentuk” (sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan) setelah 

mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.  

c) Tes Sumatif 

Pertanyaan dalam tes sumatif biasanya dilakukan untuk memperoleh data 

atau informasi mengenai pencapaian belajar peserta didik terhadap bahan 

pelajaran yang telah dipelajari selama jangka waktu tertentu setelah program 

pengajaran selesai diberikan. Menurut Sudijono (2012: 72) memaparkan tes 

sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan 

program pengajaran selesai diberikan.  

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, pengembangan media peta berbasis android pada 

penelitian ini menggunakan tes formatif. Tes formatif dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah berakhirnya proses 

pembelajaran IPS pada materi keragaman etnik dan budaya. Setelah peserta didik 

menyelesaikan materi tersebut maka akan diberikan tes formatif yang tersaji dalam 

aplikasi peta berbasis android keragaman etnik dan budaya (kebud).  

 

2) Bentuk tes yang digunakan lembaga pendidikan dari sistem penskoran 

a) Tes Subjektif 

Tes subjektif (subjective test) dikenal dengan tes uraian (essay test). Tes 

subjektif memberikan kebebasan peserta didik untuk merumuskan atau 

menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian sesuai dengan perintah pada 
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pertanyaan. Karakteristik tes subjektif sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sudijono (2012: 100) sebagai berikut: 

1) Tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki 

jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umunya cukup 

panjang. 

2) Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada testee untuk 

meberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, 

membedakan, dan sebagainya. 

3) Jumlah butir soal umumnya terbatas, yaitu berkisar antara lima sampai 

sepuluh butir. 

4) Pada umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-kata 

“Jelaskan..”, “Bagaimana..”, atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. 

 

b) Tes Objektif 

Tes objektif merupakan jenis tes dengan butir soal yang dijawab dengan cara 

memilih salah satu pilihan jawaban dengan benar, memberikan jawaban 

singkat dan melengkapi pertanyaan yang belum sempurna. Menurut Sudjiono 

(2012:106) tes objektif (objektive test) adalah salah satu jenis tes hasil belajar 

yang terdiri dari butir-butir soal (items) yang dapat dijawab oleh testee dengan 

jalan memilih salah satu (atau lebih) diantara beberapa kemungkinan jawaban 

yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan 

menuliskan (mengisikan) jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol 

tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing 

butir items yang bersangkutan”. 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, pengembangan media peta berbasis android pada 

penelitian ini menggunakan tes objektif dalam bentuk tes pilihan ganda (multiple 

choice test) dimana peserta didik memilih salah satu pilihan jawaban yang 

disediakan dengan benar. Tes pilihan ganda terdiri dari 5 opsi pilihan jawaban yaitu 

a, b, c, dan e yang yang tersaji dalam aplikasi peta berbasis android keragaman etnik 
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dan budaya. Tes pilihan ganda berbentuk Computerized Based Test (CBT) yang 

tersaji dalam aplikasi peta berbasis android keragaman etnik dan budaya sehingga 

peserta didik langsung dapat mengetahui nilai hasil belajarnya serta disertai kunci 

jawabannya.  

 

2.1.4 Minat Belajar 

1. Definisi Minat Belajar 

Winkel  (1996:  105)  memberikan  suatu  rumusan  bahwa  minat  merupakan 

kecenderungan subjek yang mantap untuk merasa tertarik pada bidang studi atau 

pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi tersebut. Hal ini 

diperkuat juga oleh Slameto (2010: 57) bahwa: 

“Pada  dasarnya  minat  merupakan  suatu  kecenderungan  yang  tetap  pada 

seseorang   untuk   dapat   memperhatikan   serta   mengenang   dari   beberapa 

kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang. Jika ada siswa yang kurang berminat terhadap 

belajar, maka diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan 

cara menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya 

dengan bahan pelajaran yang dipelajari 

 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

sehingga mendorong seseorang dalam mencapai tujuannya. Peserta didik yang 

memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan bersungguh-sungguh dalam belajar. 

Menentukan peserta didik yang berminat atau tidak berminat belajar dapat dilihat 

dari cara mengikuti pelajaran, kelengkapan catatan pelajaran dan cara 

memperhatikan pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dalyono (2009: 

235)  bahwa ada tidaknya minat terhadap sesuatu pelajaran dapat dilihat dari cara 

anak mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan dan memperhatikan 

pembelajaran. Minat memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, 
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apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, 

peserta didik tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2008: 133) bahwa  anak  didik  yang  berminat  terhadap  suatu  

pelajaran  akan  mempelajari dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik 

baginya. Anak didik mudah menghapal yang menarik minatnya, proses belajar 

akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat karena minat merupakan 

alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik 

dalam rentangan waktu tertentu. 

 

2. Fungsi Minat Belajar 

Fungsi minat  dalam belajar menurut Gie (1998: 28)  mengemukakan  bahwa 

minat merupakan salah satu faktor untuk meraih sukses dalam belajar. Secara 

lebih terinci arti dan peranan penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

belajar atau studi ialah:  

1) Minat melahirkan perhatian yang serta merta 

Perhatian seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perhatian yang serta 

merta secara spontan tanpa pemaksaan yang berasal dari kemauan dalam diri 

seseorang, sedangkan perhatian yang dipaksakan harus menggunakan daya 

untuk berkembang dan kelangsungannya. Menurut Adams  yang dikutip oleh 

Gie (1998: 29) mengatakan bahwa jika seseorang telah memiliki minat studi, 

maka saat itulah perhatiannya tidak lagi dipaksakan dan beralih menjadi 

spontan. Semakin besar minat seseorang, maka akan semakin besar derajat 

spontanitas perhatiannya. 
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2) Minat memudahkan terciptanya konsentrasi 

Menurut Gie (1998: 29) bahwa minat memudahkan terciptanya konsentrasi 

dalam pikiran seseorang. Perhatian serta merta yang diperoleh secara wajar dan 

tanpa pemaksaan memudahkan berkembangnya konsentrasi terhadap  sesuatu  

pelajaran. Jadi, tanpa minat konsentrasi terhadap pelajaran sulit untuk 

diperhatikan. Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa tanpa minat 

konsentrasi terhadap pelajaran sulit dipertahankan, karena konsentrasi dalam 

belajar dipengaruhi oleh perasaan dan minat dalam belajar. 

3) Minat mencegah gangguan perhatian di luar 

Minat belajar mencegah terjadinya gangguan perhatian. Seseorang mudah  

terganggu perhatiannya atau sering mengalami pengalihan perhatian dari 

pelajaran kepada suatu hal yang lain, apabila minat belajarnya rendah. Dalam 

hubungan ini Leired dalam (Gie,1998: 30) menjelaskan bahwa gangguan-

gangguan perhatian seringkali disebabkan oleh sikap batin karena sumber-

sumber gangguan itu sendiri. Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa 

seseorang yang kurang berminat terhadap pelajaran maka akan banyak hal yang 

dapat menggangu perhatiannya. 

4) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

Menurut Gie (1998: 30), anak yang mempunyai minat dapat menyebut bunyi 

huruf, dapat mengingat kata-kata, memiliki kemampuan membedakan dan 

memiliki perkembangan bahasa lisan dan kosa kata yang memadai. Pendapat 

tersebut memberikan gambaran bahwa minat belajar memiliki peranan 

memudahkan melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan peserta didik yang 

membuat peserta didik mengingat materi yang telah diberikan oleh guru. 
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Peserta didik yang memiliki minat akan senantiasa teringat walaupun hanya 

dibaca atau disimak sekali. Sebaliknya, tanpa minat sesuatu bahan pelajaran 

yang berulang-ulang dihafal mudah terlupakan. 

5) Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri 

Segala sesuatu yang menjemukan, membosankan, sepele dan terus menerus 

berlangsung secara otomatis tidak akan bisa untuk memikat perhatian 

(Kartono,1996: 31). Pendapat senada dikemukakan oleh Gie (1998: 31) bahwa 

kejemuan  melakukan  sesuatu  atau  terhadap  sesuatu  hal  juga  lebih  banyak 

berasal  dari  dalam  diri  seseorang  daripada  bersumber  pada  hal-hal  di luar 

dirinya. Oleh karena itu, kebosanan peserta didik dalam belajar dapat diatasi 

dengan menumbuhkan minat belajarnya. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Minat Belajar 

Berdasarkan pendapat Safari  (2003: 15) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

minat adalah: 

a. Perasaan senang. 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata 

pelajaran,   maka   siswa   tersebut   akan   terus   mempelajari   ilmu   yang 

disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari bidang 

tersebut. 

b. Ketertarikan siswa. 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa 

tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

c. Perhatian siswa. 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan 

pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang 

memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan 

obyek tersebut. 

d. Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut 

senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek 

tersebut. 
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Safari  dalam  Herlina  (2010:  20)  menyatakan  untuk  mengetahui  berapa  besar 

minat belajar siswa dapat diukur melalui: 

a. Kesukaan, pada umumnya individu yang suka pada sesuatu disebabkan 

karena adanya minat. 

b. Ketertarikan, siswa yang merespon pada saat proses belajar akan memberikan 

tanggapan bahwa yang disampaikan guru menarik perhatian sehingga dapat 

menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. 

c. Perhatian, siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu akan 

cederung memberikan perhatian yang besar terhadap pelajaran itu. 

d. Keterlibatan,  yakni keuletan dan  kerja keras  yang tampak melalui diri siswa  

menunjukkan  bahwa  siswa  tersebut  ada  keterlibatannya  dalam belajar dimana 

siswa selalu belajar lebih giat, berusaha menemukan hal- hal baru yang 

berkaitan dengan pelajaran. 

 

Peserta didik yang berminat terhadap pembelajaran IPS maka merasa senang 

mengikuti pembelajaran IPS dan dapat mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan 

soal latihan pembelajaran IPS sehingga minat dapat dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS. Minat dapat terbentuk dari diri dan dari luar diri peserta didik yang 

dapat menunjang proses pembelajaran IPS. Slameto (2010: 54) mengemukakan  

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa sebagai berikut: 

1) Faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b. Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan 

kesiapan. 

2) Faktor Ekstern 

a. Faktor  keluarga,  seperti  cara orang  tua mendidik,  relasi  antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar penilaian diatas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar 

dan tugas rumah. 

 

 

4. Jenis-Jenis Minat 

Banyak ahli yang mengemukakan berbagai jenis minat. Salah satunya Safran dalam 

(Sukardi, 2003: 35) mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis yaitu: 
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1) Expressed   interest,   minat   yang   diekspresikan   melalui   verbal   yang 

menunjukkan  apakah  seseorang itu  menyukai  dan tidak  menyukai  suatu 

objek atau aktivitas 

2) Manifest interest, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu 

kegiatan tertentu 

3) Tested   interest,   minat   yang   disimpulkan   dari   tes   pengetahuan   atau 

keterampilan dalam suatu kegiatan 

4) Inventoried interest, minat yang diungkapkan melalui inventori minat atau daftar 

aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa minat dapat ditimbulkan dalam 

diri peserta didik itu sendiri atau stimulus dari guru. Guru dapat menyajikan 

pembelajaran yang menarik melalui penggunaan media pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 

5. Kriteria Penggolongan Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010: 5). Berdasarkan pendapat tersebut, 

apabila peserta didik telah menaruh minat pada suatu pelajaran tertentu, diharapkan 

peserta didik dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Peserta didik dapat dikatakan 

memiliki minat belajar yang tinggi ataupun sebaliknya rendah dapat dilihat dari 

beberapa kriteria. Tiga kriteria minat menurut Dalyono (2009: 24) yaitu: 

1) Rendah, jika seseorang tidak menginginkan objek tertentu. 

2) Sedang, jika seseorang menginginkan objek minat akan tetapi tidak dalam 

waktu segera. 

3) Tinggi, jika seseorang menginginkan objek minat dalam waktu segera.  

 

Selain  itu  penggolongan  kriteria  minat  belajar  lainnya  dikemukakan  oleh 

Sardiman (2004: 83) yaitu: 

1) Tinggi apabila siswa: 



42 

 

 

 

a. Tekun dan konsentrasi tinggi saat belajar (dapat bekerja terus menerus 

dalam waktu yang lama dan tidak berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa).  

c. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

2) Sedang apabila siswa: 

a. Saat belajar konsentrasi belajar masih bisa terpecah dari faktor-faktor lain. 

b. Mengerjakan tugas akan dilakukan dengan baik ketika menemukan tim kerja 

yang sesuai keinginan. 

c. Kurang dapat mandiri menyelesaikan tugas. 

3) Rendah apabila siswa: 

a. Tidak memiliki konsentrasi pada saat proses pembelajaran.  

b. Tidak memiliki gairah belajar.  

c. Tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan 

 

Berdasarkan kriteria penggolongan minat dari beberapa tokoh diatas dapat 

diketahui bahwa minat pada diri seseorang dapat terlihat dan diukur menggunakan 

kriteria-kriteria yang menjadi indikator penggolongan minat baik kategori minat 

belajar tinggi, sedang atau rendah. Karena minat merupakan salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, diharapkan peningkatan minat 

belajar dapat dilakukan terutama dalam diri siswa. 

 

6. Indikator Minat Belajar 

Indikator berdasarkan aspek minat belajar peserta didik menurut Rasyid (2010: 31) 

yaitu: 1) bergairah untuk belajar, 2) tertarik pada pelajaran 3) tertarik pada guru, 4) 

mempunyai inisiatif untuk belajar, 5) kesegaran dalam belajar, 6) konsentrasi dalam 

belajar, 7) teliti dalam belajar, 8) punya kemauan dalam belajar dan 9) ulet dalam 

belajar. Mengetahui peserta didik berminat atau tidak terhadap pelajaran dapat 

diketahui dari beberapa indikator mengenai minat belajar.  
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Menurut Abror (2003:112) indikator kinerja untuk mengukur minat yaitu: 

1) Unsur kognisi (mengenal) dalam arti minat itu didahului oleh pengetahuan dan 

informasi mengenai objek  yang dituju oleh minat tersebut. Unsur kognisi 

meliputi: 

a. Kehendak untuk memecahkan. 

b. Perhatian. 

c. Tertarik untuk bertanya. 

d. Tertarik untuk menjawab pertanyaan. 

2) Unsur emosi (perasaan) karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai 

dengan perasaan tertentu (biasanya perasaan senang). Unsur emosi meliputi: 

a. Berani tampil didepan kelas. 

b. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 

c. Bersemangat dalam pembelajaran. 

d. Bergembira dalam pembelajaran. 

3) Unsur konasi (kehendak) merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yaitu 

diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. 

Unsur konasi meliputi: 

a. Kehendak untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. 

b. Kehendak untuk menghargai pendapat teman. 

c. Kehendak untuk bekerja sama dalam kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat Abror tersebut, penelitian ini mengambil 10 sub-indikator 

untuk digunakan pada lembar angket minat peserta didik pembelajaran IPS yaitu: 

1. Perhatian 

Peserta didik memperhatikan seluruh proses pembelajaran. 

2. Tertarik untuk bertanya 

Peserta didik tertarik untuk bertanya kepada guru atau sesama teman. 

3. Tertarik untuk menjawab pertanyaan 

Peserta didik tertarik untuk menjawab pertanyaan dari guru atau sesama 

teman. 

4. Berani tampil didepan kelas 

Peserta didik berani tampil kedepan kelas untuk mengungkapkan 

ide/pendapatnya dan mempersentasikan hasil diskusi pada pembelajaran IPS. 

5. Bersungguh-sungguh dalam belajar 

Peserta didik bersungguh-sungguh dalam seluruh proses belajar. 

6. Bersemangat dalam pembelajaran 

Peserta didik bersemangat dalam proses pembelajaran. 

7. Bergembira dalam pembelajaran 

Peserta didik bergembira dalam proses pembelajaran.    

8. Kehendak untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran 

Peserta didik berkehendak untuk memecahkan masalah pembelajaran IPS. 

9. Kehendak untuk menghargai pendapat teman 

Peserta didik menghargai untuk menghargai pendapat teman. 

10. Kehendak untuk bekerja sama dalam kelompok 

Peserta didik memiliki kehendak untuk bekerja sama dalam kelompok. 
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2.1.5 Definisi Pengembangan Bidang Pendidikan 

Penelitian dan pengembangan dikenal dengan istilah research and development 

(R&D). Menurut pendapat Borg and Gall (2003: 569) mendefinisikan bahwa 

penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah “Educational reseach and 

development (R&D) is a process used to develop and validate aducational pruduc. 

Goal of educational research is not to develop product, but ratherto discover new 

knowladge (through basic research) or to answer specific quetsion about practical 

problem (through applied research)”.  

 

Berdasarkan pendapat Borg and Gall, penelitian dan pengembangan bidang 

pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan suatu 

produk dalam bidang pendidikan yang disusun secara sistematis, kemudian produk 

tersebut di evaluasi sampai didapatkan kriteria yang efektif, berkualitas atau 

berstandar baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Borg and Gall dalam 

Siskawati (2016) yang menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan pada 

dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu 1) mengembangkan produk dan 2) 

menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut 

sebagai fungsi pengembangan sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validasi. 

Dengan demikian, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai 

upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasi. Langkah-

langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall (2003: 570) yaitu: 

1. Research and information collection yaitu mengumpulkan berbagai informasi 

permasalahan pembelajaran dilapangan termasuk dalam langkah ini antara lain 

studi litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan 

untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. 

2. Planning yaitu melakukan perencanaan pengembangan termasuk dalam 

langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan 
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dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap 

tahapan dan jika diperlukan melaksanakan studi kelayakan terbatas. 

3. Develop preliminary form of product yaitu mengembangkan desain 

permulaaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini 

adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku 

petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. 

4. Preliminary field testing yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala 

terbatas dengan melibatkan subjek 6-12 subjek. Pada langkah ini pengumpulan 

dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau 

angket. 

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal.  

6. Main field testing, yaitu uji coba utama yang melibatkan seluruh subjek 

pengguna. 

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan 

terhadap hasil ujicoba lebih luas. Sehingga produk yang dikembangkan sudah 

merupakan desai produk yang siap divalidasi. 

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap produk yang telah 

dihasilkan. 

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap produk yang 

dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final). 

10. Dissemination and implemintation, yaitu langkah menyebarluaskan produk 

yang dikembangkan. 

 

Borg and  Gall  menyatakan  dalam  Emzir  (2013:  271)  jika kesepuluh  langkah 

penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, maka akan dapat menghasilkan 

suatu produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kesepuluh langkah 

tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti, karena langkah tersebut bisa 

disederhakan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.  

 

Penelitian pengembangan ini mengkombinasikan dengan model desain 

pembelajaran ASSURE. Pemanfaatan model desain pembelajaran ASSURE perlu 

dilakukan tahap demi tahap agar dapat memberikan hasil yang optimal yaitu 

terciptanya pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Langkah-langkah 

yang perlu dilakukan dalam model desain pembelajaran ASSURE menurut  

Smaldino dalam  Pribadi (2009: 95) adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan analisis karakteristik siswa (analyze leamers) langkah awal yang 

perlu dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa. 

2. Menetapkan  tujuan  pembelajaran (state  objectives). Tujuan  pembelajaran 

dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam buku 

teks, atau dirumuskan sendiri oleh perancang setelah melalui proses penilaian 

kebutuhan belajar. 

3. Memilih  media dan  metode pembelajaran  dan  bahan  ajar (select  method, 

media and materials). Ketiga komponen ini berperan penting untuk digunakan 

dalam membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. 

4. Memanfaatkan bahan ajar (utilize matrials). Sebelum menggunakan ketiganya 

terlebih dahulu perlu melaukkan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan 

bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif dan dan efisien untuk 

digunakan. 

5. Melibatkan    siswa    dalam    kegiatan    pembelajaran (require    learners 

participation) adanya keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau 

substansi yang sedang dipelajari akan membuat proses pemebelajaran semakin 

efektif dan efisien. 

6. Mengevaluasi dan merevisi program pemelajaran (evaluate and revisi). Tahap 

evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa, agar dapat 

memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas pembelajaran. 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendesain sistem pembelajaran 

model  ASSURE dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

A = Analisis karakteristik siswa 

S  = Menetapkan tujuan pembelajaran 

S  = Seleksi media, model dan bahan ajar 

U =  Memanfaatkan bahan ajar 

R  = Melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

E  = Evaluasi dan Revisi 

Gambar 2.1 Model desain sistem pembelajaran ASSURE oleh Smaldino 

(Pribadi, 2009: 96) 

  

2.1.6 Model Pengembangan 

Sagala (2020: 136) bahwa penggunaan model pengembangan bahan atau media 

pengajaran secara sistematik dan sesuai dengan teori akan menjamin kualitas isi 

bahan atau media pembelajaran. Sagala (2010: 138) menyatakan bahwa model 

berorientasi produk adalah model desain pembelajaran yang menghasilkan produk 

seperti media berupa video pembelajaran, multimedia dan modul adalah 
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menggunakan model pembelajaran ASSURE. Berdasarkan teori tersebut maka 

pada penelitian pengembangan ini memadukan langkah pengembangan Borg and 

Gall dengan menggunakan model ASSURE. Model  ini dipilih   karena   dianggap 

mewakili teori desain pembelajaran yang berbasiskan media. Model ASSURE 

dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, 

khususnya pada pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. 

 

2.1.7 Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar (Arsyad, 2011: 3). Media pembelajaran menurut Ibrahim 

dan Syaodih (2003: 112) diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar 

mengajar. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu berupa pesan atau isi pelajaran yang merangsang peserta 

didik untuk belajar. 

 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dilihat dari sifatnya menurut Sadiman, Rahardjo, Haryono dan 

Harjito (2011: 48) diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari 

sudut mana melihatnya, yaitu: 

a) Media auditif: media yang hanya dapat didengar saja atau media yang 

hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, rekaman suara, dll. 

b) Media visual:  media  yang  hanya  dapat  dilihat  saja,  tidak  mengandung 

unsur suara. Beberapa hal yang termasuk kedalam media ini adalah film 
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slide, foto, lukisan, gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti 

media grafis dan sebagainya 

c) Media audio visual: jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, slide 

suara dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa media pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu media audio, media visual dan media audio 

visual. Media audio hanya dapat didengar seperti radio, rekaman suara dan lain-

lain. Media visual hanya dapat dilihat seperti gambar, foto dan lain-lain. Media 

audio visual mengandung unsur gambar dan suara seperti video. 

 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman, Rahardjo, Haryono dan Harjito (2011: 46) fungsi penggunaan 

media pembelajaran yaitu: 

a) Fungsi komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara 

penyampai pesan dan penerima pesan.  

b) Fungsi motivasi 

Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih 

termotivasi dalam belajar. 

c) Fungsi kebermaknaan 

Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih bermakna, bukan hanya 

dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai 

pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan aspek kognitif tahap 

tinggi. Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan keterampilan. 

d) Fungsi penyampai persepsi 

Walaupun pembelajaran di setting secara klasikal, namun pada kenyataannya 

proses belajar terjadi secara individual. Kalau kita memiliki 40 0rang siswa, 

mungkin ada 40 macam pemikiran atau persepsi yang datang dari masing-

masing pemikiran siswa, artinya bisa terjadi setiap siswa akan 

menginterpretasikan materi pelajaran secara berbeda. 

e) Fungsi individualis 

Siswa datang dari latar belakang  yang berbeda baik dilihat dari status sosial 

ekonomi, maupun dari latar belakang pengalamannya, sehingga memungkinkan 

gaya dan kemampuan belajarnya pun tidak sama. Pemanfaatan media 

pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 



49 

 

 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran 

memiliki fungsi komunikatif, motivasi, kebermaknaan, penyampai persepsi dan 

individualis. Fungsi komunikatif untuk memudahkan peserta didik dan guru dalam 

berkomunikasi menyampaikan dan menerima pesan. Fungsi motivasi untuk 

meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar. Fungsi kebermaknaan untuk 

membuat pembelajaran lebih bermakna. Fungsi penyampai persepsi untuk 

menyamakan persepsi atau pandangan peserta didik terhadap informasi yang 

disajikan. Fungsi individualis untuk melayani kebutuhan setiap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 

 

4. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran yaitu membuat pembelajaran menjadi menarik, 

interaktif, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar 

dan lain-lain. Arsyad (2011: 21) mengemukakan ada beberapa dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara 

utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

a) Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku.  

b) Pembelajaran bisa lebih menarik. 

c) Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat  dipersingkat.  

e) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. 

f) Pembelajaran dapat diberikan kapan dimana diinginkan  atau diperlukan. 

g) Sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari. 

h) Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif. 

 

5. Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Borg and Gall (2003: 569) bahwa pengembangan merupakan suatu  usaha 

untuk mengembangkan sebuah produk yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, dapat berupa sebuah media, sistem, pola, model, kurikulum, buku 



50 

 

 

 

ajar, model alat evaluasi maupun perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. 

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran, tetapi perlu beberapa prinsip 

yang diperhatikan.  

 

Beberapa prinsip  umum  dalam  mengembangkan  media pembelajaran  menurut 

Sanjaya (2012: 41-44) adalah : 

a) Motivasi, siswa akan belajar manakala mereka memiliki motivasi yang kuat  

untuk  belajar.  Penggunaan  media  yang  kita  kembangkan  harus sesuai dengan 

minat dan kebutuhan siswa sendiri.  

b) Perbedaan individu, cara belajar setiap siswa akan dipengaruhi berbagai faktor 

misalnya faktor kemampuan, intelektual (intelectualaility), tingkat pendidikan 

(educational level), kepribadian (personality).  

c) Tujuan belajar, tujuan belajar yang jelas dan terukur merupakan aspek pentin 

untuk menentukan keberhasilan siswa melakukan proses pembelajaran. 

d) Organisasi materi pelajaran, pelajaran akan mudah dilakukan manakala isi 

pelajaran diorganisasikan dengan jelas apakah siswa akan belajar tentang  data  

dan fakta, belajar konsep, atau belajar prosedur atau mungkin belajar 

keterampilan tertentu. 

e) Persiapan awal pembelajaran, siswa akan mudah mempelajari bahan pelajaran, 

manakala dalam dirinya terdapat sejumlah kemampuan awal, oleh sebab itu 

perlu dirumuskan terlebih dahulu hal-hal apa yang sebaiknya dimiliki oleh  

siswa sebagai  kemampuan  prasyarat  sebelum siswa belajar. 

f) Faktor emosi, pengembang media perlu memperhatikan berbagai faktor yang  

dapat  mempengaruhi  emosi  seseorang  yang  dapat  menggangu terhadap 

proses pembelajaran, misalnya rasa cemas, kebingungan dan sebagainya. 

g) Partisipasi, belajar itu tidak cukup hanya dengan mendengar atau melihat saja. 

Pembelajaran akan bermaksa manakala siswa berpartisipasi aktif melakukan 

atau berbuat sesuatu.  

h) Umpan balik, belajar dikatakan berhasil manakala setiap individu telah dapat 

mencapai tujuan pembelajaran.  

i) Penguatan, ketika siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran, perlu 

diberikan penguatan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari 

bahan pelajaran selanjutnya.  

j) Latihan dan pengulangan, perilaku akan terbentuk manakala terus menerus  

dilatih.   

k) Penerapan, hasil belajar   akan   bermakna   manakala   siswa   dapat 

menstransfer pemahaman materi pelajaran pada kemampuan lain yang 

bermakna, misalnya pada kemampuan berfikir untuk memecahkan masalah.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian pengembangan media pembelajaran 

diharapkan menghasilkan sebuah produk media pembelajatan yang inovatif, kreatif 
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dan sesuai kebutuhan pendidikan. Penelitian pengembangan ini menghasilkan 

media peta berbasis aplikasi android. Penggunaan  media  yang  dikembangkan  

harus sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik sendiri.  

 

2.1.8 Peta 

1. Definisi Peta 

Secara  umum  peta didefinisikan  sebagai  gambaran  dari  unsur-unsur alam   

maupun   buatan   manusia   yang   berada   diatas   maupun   dibawah permukaan 

bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu (PP Nomor 

10 Tahun 2000). Berdasarkan penjabaran tersebut, peta merupakan gambaran 

permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala tertentu dan dituangkan 

dalam selembar kertas atau media lain. Peta yang dihasilkan dalam penelitian 

pengembangan ini dituangkan dalam media berbasis aplikasi android. 

 

2. Klasifikasi Peta 

Menurut Indarto (2010) klasifikasi peta dikelompokan dalam 3 golongan, yaitu: 

a) Penggolongan peta menurut isi 

1) Peta umum atau peta dasar adalah peta yang menyajikan informasi 

permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, 

gunung, laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel 

kereta api dan pemukiman 

2) Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi tentang fenomena atau 

kondisi tertentu yang terjadi di permukaan bumi 

b) Penggolongan peta menurut skala 

1) Peta kadaster/teknik adalah peta yang mempunyai skala 1:100 sampai 

1:5.000 

2) Peta  skala  besar  adalah  peta  yang  mempunyai  skala  lebih  dari  1:75.000 

3) Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:75.000 sampai 

1:1.000.000 

4) Peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 

1:1.000.000 
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c) Penggolongan peta menurut penggunaannya meliputi peta pendidikan, peta 

ilmu pengetahuan, informasi umum, turis, navigasi, aplikasi teknik dan 

perencanaan. 

 

Klasifikasi peta menurut Miswar (2013: 27) adalah sebagai berikut: 

a) Atas dasar skala peta 

 Peta skala kecil         : < 1 : 250.000 

 Peta skala menengah : < 1 : 50.000 – 1 : 250.000 

 Peta skala besar        : < 1 : 250.000 – 1 : 50.000 

 Peta skala sangat besar : > 1 : 2.500  

b) Atas dasar isinya 

 Peta umum (peta topografi, dll) 

 Peta khusus (peta tematik) 

c) Atas dasar pengukurannya 

 Peta terestris dan peta fotogramteri  

d) Atas dasar penyajiannya 

 Peta garis 

 Peta foto 

 Peta digital 

 

e) Atas dasar hirarkinya 

 Peta manuskrip 

 Peta dasar 

 Peta induk 

 Peta turunan 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut, peta yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peta tematik digital yang menyajikan informasi tentang keragaman etnik dan 

budaya Indonesia seperti suku, rumah adat, pakaian adat serta tarian daerah yang 

ditampilkan melalui smartphone android/komputer. Peta pada penelitian ini juga 

termasuk peta pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS di 

sekolah.  

 

3. Fungsi Peta 

Peta memiliki fungsi yang sangat beragam. Menurut Miswar (2013: 21) peta  

mempunyai fungsi untuk mencatat atau menggambarkan secara sistematis lokasi 
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data permukaan bumi, baik data yang bersifat fisik maupun data budaya yang 

sebelumnya telah ditetapkan. Peta menggambarkan fenomena geografikal dalam 

wujud yang diperkecil dan mempunyai kegunaan yang luas apabila didesain dengan 

tujuan khusus. Selanjutnya Sinaga (1992) dalam Miswar (2013: 21) kegunaan peta 

antara lain untuk kepentingan pelaporan, peragaan, analisis, dan pemahaman dalam 

interaksi dari obyek atau kenampakan secara keruangan (spatial relationship).  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, peta pada penelitian ini memiliki fungsi untuk 

menggambarkan keragaman etnik dan budaya Indonesia. Karena masing-masing 

daerah di Indonesia memiliki ciri khas etnik dan budaya yang membedakan antara 

satu daerah dengan daerah lain. Tujuan lain penggunaan peta pada penelitian ini 

agar peserta didik memahami dan mampu menunjukkan keragaman etnik dan 

budaya yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. 

 

2.1.9 Android 

1. Definisi Android 

Era modern seperti sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih 

terutama pada perkembangan sistem operasi baik untuk PC/laptop & 

mobile/smartphone. Mobile/smartphone yang paling berkembang pesat yaitu OS 

Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Menurut Supardi (2014) dalam 

Defrianto, Kridalukmana dan Windasari (2015: 380) android merupakan sebuah 

sistem operasi perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, 

middleware, dan aplikasi. Beberapa pengertian lain Android, yaitu : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
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a. Merupakan platorm terbuka (open source) bagi para pengembang (programmer) 

untuk membuat aplikasi. 

b. Merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. dari Android Inc. 

c. Bukan bahasa pemograman, tetapi hanya menyediakan lingkungan  hidup  atau  

run  time  environment  yang disebut DVM ( Dalvik Virtual Machine) yang telah 

di oplimasi untuk alat/device dengan sistem memori kecil. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, android mencakup sistem operasi, middleware, 

dan aplikasi. Android juga tersedia secara open source bagi manufaktur perangkat 

keras untuk memodifikasi sesuai kebutuhan. Banyak aplikasi yang  terdapat di 

dalam sistem operasi android. Salah satu aplikasinya yaitu Maps atau peta digital 

dan lebih dikenal dengan sebutan Google Maps dimana didalamnya bisa melihat 

wilayah suatu tempat di dalam peta yang terkoneksi jaringan internet. Penelitian 

ini mengembangkan aplikasi peta berbasis android yang memanfaatkan Google 

Maps yang dimodifikasi sehingga menampilkan peta Indonesia dan keragaman 

budaya Indonesia yang berisi informasi mengenai rumah adat, pakaian adat dan 

tarian daerah. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Android 

Kelebihan Android menurut Zuliana dan Nasution (2013: 2) yaitu: 

a) Lengkap (complete platform): para pengembang dapat melakukan pendekatan  

yang komperhensif  ketika sedang mengembangakan platform Android. 

Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools 

guna membangun software dan menjadikan peluang untuk para pengembang 

aplikasi. 

b) Android bersifat terbuka (Open Source Platform): Android berbasis linux yang 

bersifat terbuka atau open source maka dapat dengan mudah untuk 

dikembangkan oleh siapa saja. 

c) Free Platform: Android merupakan platform  yang bebas untuk para 

pengembang. 

 

Kelemahan Android menurut Zuliana dan Nasution (2013: 2) adalah sebagai 

berikut: 
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a) Android selalu terhubung dengan internet. Handphone bersistem Android ini 

sangat memerlukan koneksi internet yang aktif. 

b) Banyaknya  iklan  yang  terpampang  diatas  atau  bawah aplikasi. Walaupun 

tidak ada pengaruhnya dengan aplikasi yang sedang dipakai tetapi iklan ini 

sangat mengganggu. 

c) Tidak hemat daya baterai. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan media peta berbasis 

android dikarenakan mudah dikembangkan oleh siapa saja dan menyediakan tools 

yang beragam sesuai dengan kebutuhan. Android ini memang membutuhkan 

koneksi internet yang aktif. SMPN 1 Tanjungsari sebagai tempat penelitian ini 

menyediakan fasilitas Wifi secara gratis yang dapat digunakan peserta didik dalam 

menunjang proses pembelajaran. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dari Tresnawati dan Nugraha (2015) dengan judul “Pengembangan 

Aplikasi Pengenalan Kesenian Daerah Indonesia Sebagai Media Pembelajaran 

Berbasis Android”. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi pengenalan 

kesenian daerah berbasis android. Fitur-fitur didalam aplikasi ini dapat berjalan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu terdapat materi pemutar lagu daerah 

dan demo alat musik. Persamaan penelitian Tresnawati dan Nugraha (2015) 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android. Perbedaannya, penelitian Tresnawati dan 

Nugraha (2015) adalah fitur aplikasinya tentang kesenian daerah di Indonesia 

yang memuat materi mengenai lagu daerah dan alat musik daerah, sedangkan 

penelitian ini adalah fitur aplikasinya tentang keragaman budaya di Indonesia 
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yang memuat materi mengenai rumah adat, pakaian adat dan tarian daerah yang 

hanya ditampilkan melalui media visual berupa gambar. 

2. Penelitian dari Setyawan (2017) dengan judul “Aplikasi Musik Nusantara 

Sebagai Bentuk Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android”. Hasil 

dari penelitian ini berupa pengembangan media aplikasi android mata pelajaran 

seni budaya materi mengidentifikasi musik nusantara kelas VIII perlu 

dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar. Persamaan penelitian Setyawan (2017) 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android. Perbedaannya, penelitian Setyawan (2017) 

membahas musik nusantara, sedangkan penelitian ini membahas keragaman 

budaya Indonesia yang berisi informasi mengenai rumah adat, pakaian adat dan 

tarian daerah. 

3. Penelitian dari Defrianto, Kridalukmana, dan Windasari (2015) dengan judul 

“Pengembangan Permainan Edukatif Ragam Budaya Nusantara Berbasis 

Android”. Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan permainan edukatif 

ragam budaya nusantara berbasis android menggunakan metode Black-box, 

seluruh fungsi menu yang ada dalam aplikasi telah berhasil sesuai dengan 

fungsinya. Persamaan penelitian Defrianto, Kridalukmana, dan Windasari 

(2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android dan materi yang dibahas mengenai 

keragaman budaya. Perbedaannya, penelitian Defrianto, Kridalukmana, dan 

Windasari (2015) adalah fitur aplikasinya berupa permainan edukatif berbasis 
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android, sedangkan penelitian ini adalah fitur aplikasinya berupa peta digital 

berbasis android. 

4. Penelitian dari Rendrahadi, Handojo dan Setiawan (2015) dengan judul 

“Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia pada Mobile Device 

Berbasis Android”. Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan aplikasi 

pembelajaran pengenalan budaya indonesia pada mobile device berbasis 

android. Aplikasi yang dibuat memiliki fitur untuk belajar, menjawab kuis, 

melihat  gallery  gambar,  maupun  video  dan  permainan  puzzle. Persamaan 

penelitian Rendrahadi, Handojo dan Setiawan (2015) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis android 

dan materi yang dibahas mengenai keragaman budaya. Perbedaannya, 

penelitian Rendrahadi, Handojo dan Setiawan (2015) adalah fitur aplikasinya 

berupa permainan puzzle, sedangkan penelitian ini adalah fitur aplikasinya 

berupa media visual (gambar) digital mengenai rumah adat, pakaian adat dan 

tarian daerah di Indonesia. 

5. Penelitian dari Apridianto, Satoto dan Windasari (2015) dengan judul 

“Aplikasi Keliling Nusantara Edisi Sumatera Berbasis Android dan iOS”. Hasil 

dari penelitian ini berupa pengembangan aplikasi keliling nusantara edisi 

sumatera berbasis sistem  operasi Android versi 2.2-4.X dan iOS versi 5-7. 

Aplikasi  berisi  kekayaan seni  budaya  Indonesia  yaitu lagu daerah beserta 

lirik dan suaranya, pakaian adat, rumah adat, tradisi adat, senjata adat, tarian 

adat, alat musik adat, lambang daerah, hari jadi, nama ibu kota, letak, luas  

dan jumlah penduduk serta flora dan fauna khas daerah di pulau Sumatera. 

Persamaan penelitian Apridianto, Satoto dan Windasari (2015) dengan 
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penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran 

berbasis android dan membahas kekayaan budaya Indonesia. Perbedaannya, 

penelitian Apridianto, Satoto dan Windasari (2015) adalah fitur aplikasinya 

menyajikan materi kekayaan budaya Indonesia, flora dan fauna khas daerah 

di pulau Sumatera, sedangkan penelitian ini adalah fitur aplikasinya 

menyajikan materi keragaman etnik dan budaya Indonesia mengenai etnik, 

rumah adat, pakaian adat, tarian daerah serta senjata tradisional di Indonesia. 

6. Penelitian dari Tyas (2014) dengan judul “Aplikasi Android sebagai Media 

Pembelajaran Interaktif Budaya Provinsi di Indonesia”. Hasil dari penelitian 

ini berupa pengembangan aplikasi android sebagai media pembelajaran 

interaktif budaya provinsi di indonesi yang memberikan informasi  seputar  

jenis-jenis  kebudayaan  yang  ada  di  tiap  provinsi  mulai  dari gambar, audio, 

tagging dan kuis. Persamaan penelitian Tyas (2014) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis android 

dan membahas kekayaan budaya Indonesia. Perbedaannya, penelitian Tyas 

(2014) adalah fitur aplikasinya menyajikan audio, tagging dan kuis, sedangkan 

penelitian ini adalah fitur aplikasinya hanya menyajikan visual berupa gambar 

mengenai rumah adat, pakaian adat dan tarian daerah di Indonesia. 

7. Penelitian dari Kong (2013) dengan judul “The development of mobile learning 

system based on the android platform”, “Pengembangan sistem pembelajaran 

ponsel berdasarkan platform android”. Hasil dari penelitian ini berupa 

pengembangan desain sistem ponsel belajar berbasis platform Android. Ponsel 

belajar tersebut mengkombinasikan kekuatan terminal mobile dan kapasitas 

jaringan transmisi nirkabel dan pembentukan modus baru belajar komputasi. 
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Persamaan penelitian Kong (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan pembelajaran berbasis android. Perbedaannya, penelitian 

Kong (2013) adalah mengembangkan dan merancang sistem pembelajaran 

mobile berbasis platform android, sedangkan penelitian ini adalah 

mengembangkan dan mengimplementasikan media peta berbasis android 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS. 

8. Penelitian dari Lubke, Schuster dan Schill (2012) dengan judul “Framework 

for development of mobile social software on android”, “Sebuah kerangka 

pengembangan mobile software sosial di android”. Hasil dari penelitian ini 

berupa pengembangan perangkat lunak sosial seluler di android. 

Pengembangan perangkat lunak sosial seluler di android menyediakan fitur dan 

fungsi layanan yang ditawarkan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam 

aplikasi mobile baru. Persamaan penelitian Lubke, Schuster dan Schill (2012) 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android. Perbedaannya, penelitian Lubke, Schuster dan 

Schill (2012) adalah pengguna produk pengembangannya untuk individu, 

kelompok atau masyarakat luas dengan tujuan untuk memudahkan 

komunikasi dalam jaringan sosial, sedangkan pengguna produk penelitian ini 

adalah guru, peserta didik dan peneliti pada pembelajaran IPS di sekolah 

dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar.  

9. Penelitian dari Lopez, Fortiz, Almendros dan Segura (2012) dengan judul 

“Mobile learning technology based on iOS devices to support students with 

special education needs”, “Teknologi mobile learning berdasarkan pada 

perangkat iOS untuk mendukung siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus”. 
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Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan mobile learning  yang disebut 

Picaa pada perangkat iOS untuk mendukung siswa dengan kebutuhan 

pendidikan khusus. Picaa dirancang untuk menutupi fase utama dari proses 

pembelajaran: persiapan, penggunaan dan evaluasi. Ini mencakup empat jenis 

kegiatan pendidikan (Eksplorasi, Asosiasi, Puzzle dan Sorting) yang dapat 

dipersonalisasi oleh pendidik di konten dan tingkat antarmuka pengguna 

melalui desain terutama berpusat pada kebutuhan siswa. Persamaan penelitian 

Lopez, Fortiz, Almendros dan Segura (2012) dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis android. 

Perbedaannya, penelitian Lopez, Fortiz, Almendros dan Segura (2012) 

mengembangkan aplikasi Picaa berbasis IOS untuk digunakan siswa 

berkebutuhan khusus, sedangkan  penelitian ini mengembangkan aplikasi peta 

berbasis android untuk digunakan siswa reguler dan fiturnya kurang memadai 

jika digunakan siswa berkebutuhan khusus.  

10. Penelitian Dwisavitri dan Retnowati (2019) dengan judul “Effect of Learning 

Interest and Parental Social Support on Social Studies Learning Outcomes”, 

“Pengaruh Minat Belajar dan Dukungan Sosial Orang Tua terhadap Hasil 

Belajar IPS”. Hasil dari penelitian ini berupa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari Minat Belajar dan Dukungan Sosial Orang Tua secara simultan 

terhadap Hasil Belajar IPS. Persamaan penelitian Dwisavitri dan Retnowati 

(2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji minat belajar peserta 

didik pada pembelajaran IPS. Perbedaan penelitian Dwisavitri dan Retnowati 

(2019) dengan penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar. Penelitian Dwisavitri dan Retnowati (2019) membahas faktor internal 
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yang mempengaruhi hasil belajar yaitu minat belajar dan faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu dukungan sosial orang tua, sedangkan 

penelitian ini hanya membahas faktor internal yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu minat belajar. 

11. Penelitian Sinaga, Trisnaningsih, Pujiati dan Sudarmansyah (2019) dengan 

judul “Development of Learning Media Based on Mobile Learning 

Applications”, “Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Berbasis Android 

Sebagai Media Pembelajaran Ekonomi Di SMA Al Kautsar Bandar Lampung”. 

Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan produk dalam bentuk aplikasi 

pembelajaran mobile layak sebagai media pembelajaran dan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan peningkatan nilai rata-rata 28 siswa 

dari 57,32 menjadi 81,43. Persamaan penelitian Sinaga, Trisnaningsih, Pujiati 

dan Sudarmansyah (2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan 

hasil belajar. Perbedaannya, penelitian Sinaga, Trisnaningsih, Pujiati dan 

Sudarmansyah (2019) adalah mengembangkan produk ruang belajar berbasis 

mobile learning untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi, sedangkan 

penelitian ini adalah mengembangkan produk peta berbasis android untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS. 

12. Penelitian Siskawati, Pargito dan Pujiati (2016) dengan judul “Pengembangan 

Media Monopoli untuk meningkatkan Minat Belajar  Geografi Siswa”. Hasil 

dari penelitian ini adalah hasil tes minat belajar Geografi kelas eksperimen 

yang menggunakan media monopoli lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang 

menggunakan metode konvensional. Pembelajaran dengan menggunakan 
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media monopoli efektif untuk meningkatkan minat belajar Geografi siswa. 

Persamaan penelitian Siskawati, Pargito dan Pujiati (2016) dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji minat belajar. Perbedaannya, penelitian 

Siskawati, Pargito dan Pujiati (2016) adalah mengembangan media monopoli 

untuk meningkatkan minat belajar geografi, sedangkan penelitian ini adalah 

mengembangkan media peta berbasis android untuk meningkatkan minat 

belajar IPS. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah berangkat dari studi pendahuluan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ditemui dua permasalahan yang paling 

menonjol di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. Permasalahan pertama yaitu 

hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung masih rendah 

karena belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal tersebut 

diketahui dari  nilai hasil ulangan harian semester ganjil peserta didik kelas VII di 

SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan tahun ajaran 2018/2019 pada mata 

pelajaran IPS materi keragaman etnik dan budaya masih tergolong rendah 

dikarenakan terdapat 114 peserta didik belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yakni <76 dengan persentase sebesar 46% dari total persentase 

100%. Hasil belajar peserta didik yang masih tergolong rendah tersebut, dapat 

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri dan luar diri peserta didik.  

 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik diantaranya minat belajar. Minat 

belajar IPS merupakan rasa ketertarikan dan perasaan senang belajar pada 



63 

 

 

 

pembelajaran IPS. Minat belajar peserta didik yang masih tergolong rendah yang 

diketahui dari hasil angket minat belajar materi keragaman etnik dan budaya pada 

mata pelajaran IPS peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 karena terdapat 103 peserta didik 

yang memiliki minat belajar rendah dengan persentase sebesar 42% dari total 

persentase 100%.   

 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik diantaranya media pembelajaran. 

Media pembelajaran IPS merupakan segala sesuatu berupa isi materi terkait 

pembelajaran IPS yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Penggunaan 

media pembelajaran di kelas dapat membantu proses pembelajaran IPS, sehingga 

mempermudahkan peserta didik memahami pelajaran IPS yang diajarkan oleh 

guru. Namun, kenyataannya guru IPS jarang menggunakan media pembelajaran 

IPS sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik. 

Pembelajaran yang monoton dan kurang menarik tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan media pembelajaran IPS. Artinya, penggunaan media pembelajaran 

IPS akan menarik minat belajar peserta didik yang akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajarnya. 

 

Permasalahan kedua yaitu guru IPS belum sepenuhnya mengembangkan media 

pembelajaran berbasis teknologi. Apalagi pada abad 21, media pembelajaran IPS 

seharusnya berbasis teknologi. Namun, pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan masih menggunakan peta umum yang menampilkan lokasi, 

kenampakan alami dan kenampakan buatan di permukaan bumi. Guru IPS belum 
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mengembangkan peta tematik digital dua dimensi maupun tiga dimensi yang 

menampilkan fenomena terkait materi pelajaran IPS. Sebaiknyanya guru IPS 

mengembangkan media peta tematik berbasis teknologi sesuai materi pelajaran 

IPS dalam rangka mengakomodir kebutuhan peserta didik zaman now yang tidak 

terlepas dari smartphone android, internet dan lain-lain. Apalagi pada zaman now 

sebagaian besar peserta didik sudah memiliki smartphone android. Smartphone 

android dapat dimanfaatkan pada pembelajaran IPS sebagai sumber belajar dengan 

cara mencari materi pelajaran IPS melalui google maupun aplikasi pembelajaran 

IPS berbasis android. Aplikasi pembelajaran IPS berbasis android berisikan materi 

pelajaran sesuai kompetensi dasar IPS yang dapat dibuka di smartphone android. 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengembangkan media peta berbasis android pada 

materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS agar peserta didik 

kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan memiliki minat belajar IPS 

sehingga meningkatkan hasil belajarnya.  

 

Media peta Keragaman Etnik dan Budaya Indonesia (KEBUD) berbasis android 

yang dikembangkan menampilkan peta tematik (meliputi peta persebaran suku 

bangsa; peta persebaran bahasa; serta peta persebaran rumah adat, pakaian adat 

dan tarian daerah di Indonesia). Media peta yang dikembangkan tersebut berisikan 

rangkuman materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS. Selain 

itu, media peta yang dikembangkan juga dilengkapi soal berbasis Information and 

Communication Technologies (ICT) untuk mengasah kemampuan peserta didik 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan.  
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Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian “pengembangan media peta berbasis 

aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS 

untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta 

didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan” 

Karakteristik Peserta 

Didik Saat 

Pembelajaran IPS 

 

 

Kebutuhan 

Pembelajaran IPS 

 

Materi dan Media 

Pembelajaran IPS 

Berbasis Teknologi 

“Produk Pengembangan Media Peta Berbasis Aplikasi Android Materi 

Keragaman Etnik Dan Budaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dengan 

Memperhatikan Minat Belajar Peserta Didik” 

 

Kategori hasil belajar: 

 Hasil belajar tinggi= jika peserta didik memperoleh nilai ≥ 76 

 Hasil belajar rendah= jika peserta didik memperoleh nilai < 76 

 

Keberhasilan pembelajaran IPS terjadi jika 70% dari total  peserta didik di kelas  

eksperimen memperoleh nilai minimal 76 berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) di SMPN 1 Tanjungsari 

 

Sub-Indikator Minat Belajar: 

1. Perhatian    6. Bersemangat 

2. Bertanya    7. Bergembira 

3. Menjawab pertanyaan  8. Kehendak untuk memecahkan masalah  

4. Berani tampil    9. Menghargai pendapat teman 

5. Bersungguh-sungguh   10. Bekerja sama dalam kelompok 

 

Kategori minat belajar: 

 Minat belajar tinggi= jika peserta didik mendapatkan interval skor total 26-50 

 Minat belajar rendah= jika peserta didik mendapatkan interval skor total 10-25 

 

 

Hasil Belajar Tinggi Hasil Belajar Rendah 

Minat Belajar Tinggi 

 

Minat Belajar Rendah 

 

 

 

Rancangan Produk Media Peta Berbasis Android  
 

- Produk aplikasi Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD) yang terdiri dari peta 

tematik digital, rangkuman materi dan soal evaluasi berbasis CBT 

Validasi dan Uji Coba Produk Media Peta Berbasis Android 

- Validasi produk oleh ahli media, ahli materi dan ahli bahasa 

- Uji coba satu-satu, uji kelompok kecil dan uji coba utama 
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2.4 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terwujudnya produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android materi 

keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS yang digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik 

kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. 

2. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan produk 

pengembangan media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan 

budaya pada mata pelajaran IPS dengan memperhatikan minat belajar peserta 

didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. 

3. Media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya pada 

mata pelajaran IPS efektif untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Menurut Borg & Gall (2003:772) penelitian pengembangan 

adalah penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Penelitian ini mengembangkan 

produk bidang pendidikan berupa media peta berbasis android yang digunakan 

dalam pembelajaran IPS. Setelah dikembangkan produk tersebut divalidasi oleh 

beberapa ahli yang terdiri ahli media, ahli materi dan ahli bahasa. Produk media 

peta berbasis android yang telah divalidasi tersebut kemudian diujicobakan pada 

kelompok sebenarnya untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah 

menggunakan media tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki 

proses pembelajaran IPS dengan cara mengembangkan suatu produk di bidang 

pendidikan. 

 

Pengembangan produk media peta berbasis android mengikuti desain 

pengembangan model ASSURE (Analyze learner; State objectives; Select 

Methods, media, and materials; Utilize materials; Require learner participation; 

Evaluate and revise). Menurut Pribadi (2009: 29) model ASSURE merupakan 

suatu model yang berorientasi kepada pemanfaatan media dan teknologi dalam 
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menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang diinginkan. Peneliti memilih 

ASSURE karena penelitian ini mengembangkan media pembelajaran IPS berupa 

media peta berbasis android materi keragaman etnik dan budaya. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah pre-experimental design dengan model 

desain one-group pretest-posttest design. Menurut Sugiyono (2010: 109) dikatakan 

pre-experimental design karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 

terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan 

variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. 

Hal ini terjadi, karena tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara 

random.  

 

Pre-experimental design ini membandingkan minat belajar dengan hasil belajar 

peserta didik kelas setelah menggunakan produk pengembangan media peta 

berbasis android. Perbandingannya meliputi minat belajar rendah dengan hasil 

belajar rendah, minat belajar rendah dengan hasil  belajar tinggi, minat belajar tinggi 

dengan hasil belajar rendah dan minat belajar tinggi dengan hasil belajar tinggi. 

Desain penelitiannya dapat diketahui pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 Desain penelitian (pre-experimental design) 

                   Hasil Belajar 

 

Minat Belajar 

Hasil Belajar Menggunakan Produk Pengembangan 

Media Peta Berbasis Aplikasi Android 

Rendah Tinggi 

Rendah Hasil Belajar Rendah, 

Minat Belajar Rendah 

Hasil Belajar Tinggi, Minat 

Belajar Rendah  

Tinggi Hasil Belajar Rendah, 

Minat Belajar Tinggi 

Hasil Belajar Tinggi, Minat 

Belajar Tinggi 
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Model desain one-group pretest-posttest design merupakan model desain yang 

digunakan pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2010: 116) one-group pretest-

posttest design adalah suatu teknik untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan. Model desain one-group pretest-posttest design bertujuan 

untuk membandingkan hasil pretest sebelum diberi perlakukan menggunakan 

media peta berbasis android dan hasil posttest setelah diberi perlakuan 

menggunakan media media peta berbasis android pada mata pelajaran IPS yang 

dapat diketahui pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Model desain penelitian (one-group pretest-posttest design) 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 

(Kelompok perlakuan 

sebelum menggunakan media 

peta berbasis android) 

X  

(Media peta 

berbasis 

android)  

O2 

(Kelompok perlakuan 

sesudah menggunakan media 

peta berbasis android) 

Sumber: Sugiyono (2010: 116) 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 dijelaskan bahwa O1 merupakan hasil dari pretest dalam 

rangka mengukur kondisi awal peserta didik sebelum menggunakan media peta 

berbasis android, sedangkan O2 merupakan hasil dari posttest dalam mengukur 

kondisi akhir peserta didik sesudah menggunakan media peta berbasis android. X 

merupakan perlakuan menggunakan media pembelajaran IPS. Peserta didik kelas 

eksperimen diberikan perlakuan menggunakan media peta berbasis android 

sebanyak lima kali pertemuan dengan model discovery learning.  

 

Pembelajaran pertemuan ke-1 memahami peta tematik digital tentang keragaman 

etnik dan budaya yang ada di Indonesia. Pembelajaran pertemuan ke-2 memahami 

peta tematik digital tentang keragaman dan persebaran etnik/suku bangsa di 
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Indonesia. Pembelajaran pertemuan ke-3 memahami peta tematik digital tentang 

keragaman dan persebaran bahasa di Indonesia. Pembelajaran pertemuan ke-4 

memahami peta tematik digital tentang keragaman budaya dan persebaran budaya 

di Indonesia (rumah adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata tradisional di 

Indonesia). Pembelajaran pertemuan ke-5 membahas tentang penyebab keragaman 

etnik dan budaya Indonesia; dampak positif dan negatif keragaman etnik dan 

budaya Indonesia; serta sikap yang mencerminkan rasa persatuan ditengah 

keberagaman di Indonesia. 

 

3.3 Desain Pembelajaran 

Pembelajaran IPS pada pertemuan kesatu sampai dengan pertemuan kelima 

dilakukan menggunakan model discovery learning. Langkah-langkah pembelajaran 

IPS menggunakan model discovery learning sebagai berikut: 

1) Stimulasi/Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

Stimulasi diawali dengan cara guru menjelaskan aplikasi “Keragaman Etnik dan 

Budaya (KEBUD)” yang ditampilkan pada smartboard/LCD proyektor dan 

smartphone android yang akan digunakan beberapa pertemuan selama 

pembelajaran IPS. Peserta didik membaca panduan penggunaan aplikasi 

dilanjutkan pembuatan akun dan login ke aplikasi dipandu dengan guru. Setelah 

itu, guru meminta peserta didik mengamati materi dan gambar/peta tentang 

keragaman etnik dan budaya di Indonesia yang terdapat pada aplikasi. 

Pembelajaran IPS menggunakan media peta berbasis android pada pertemuan 

pertama peserta didik diberi stimulasi dengan cara mengamati gambar tentang 

keragaman etnik dan budaya di salah satu daerah di Indonesia. Pertemuan kedua 
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peserta didik diberi stimulasi dengan cara mengamati peta tematik digital tentang 

keragaman dan persebaran etnik/suku bangsa di Indonesia. Pertemuan ketiga 

peserta didik diberi stimulasi dengan cara mengamati peta tematik digital tentang 

keragaman dan persebaran bahasa di Indonesia. Pertemuan keempat peserta 

didik diberi stimulasi dengan cara mengamati peta tematik digital tentang 

keragaman budaya dan persebaran budaya di Indonesia (rumah adat, pakaian 

adat, tarian daerah dan senjata tradisional di Indonesia). Pertemuan kelima 

peserta didik diberi stimulasi dengan cara memahami materi penyebab 

keragaman etnik dan budaya Indonesia; dampak positif dan negatif keragaman 

etnik dan budaya Indonesia; serta sikap yang mencerminkan rasa persatuan 

ditengah keberagaman di Indonesia yang tersedia pada sub menu rangkuman 

materi di aplikasi. 

2) Identifikasi Masalah (Problem Statement) 

Identifikasi masalah dilakukan dengan cara guru meminta peserta didik untuk 

mengamati, memahami, menunjukkan, mengemukakan pendapat, membuat 

pertanyaan tentang materi dan gambar/peta tentang keragaman etnik dan budaya 

di Indonesia yang ditampilkan pada aplikasi. Pembelajaran IPS menggunakan 

media peta berbasis android pada pertemuan pertama peserta didik diminta untuk 

menunjukkan/mengemukakan pendapat tentang keragaman etnik dan budaya di 

Indonesia. Pertemuan kedua peserta didik diminta untuk mengamati dan 

membuat pertanyaan terkait peta persebaran jumlah penduduk Indonesia 

menurut etnik (suku bangsa) yang tersedia pada sub menu aplikasi peta. 

Pertemuan ketiga peserta didik diminta untuk mengamati dan membuat 

pertanyaan terkait peta persebaran bahasa di Indonesia yang tersedia pada sub 
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menu aplikasi peta. Pertemuan keempat peserta didik diminta untuk mengamati 

serta membuat pertanyaan terkait keragaman budaya dan persebaran budaya di  

Indonesia (rumah adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata tradisional di 

Indonesia). Pertemuan kelima peserta didik diminta untuk mengemukakan 

pendapat tentang penyebab keragaman etnik dan budaya Indonesia; dampak 

positif dan negatif keragaman etnik dan budaya Indonesia; serta sikap yang 

mencerminkan rasa persatuan ditengah keberagaman di Indonesia. 

3) Mengumpulkan Informasi (Data Collection) 

Guru membagi peserta didik menjadi delapan kelompok untuk mengumpulkan 

informasi dari berbagai referensi, berdiskusi dan menjawab soal diskusi 

kelompok yang terdapat pada sub menu kelola soal pada aplikasi. Pembelajaran 

IPS menggunakan media peta berbasis android pada pertemuan pertama peserta 

didik diminta berkumpul dengan kelompoknya untuk mengumpulkan informasi 

dan berdiskusi terkait keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Pertemuan 

kedua peserta didik diminta berkumpul dengan kelompoknya untuk 

mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk mengerjakan soal nomor 1-5 

tentang keragaman dan persebaran etnik/suku bangsa di Indonesia yang terdapat 

pada sub menu kelola soal pada aplikasi. Pertemuan ketiga peserta didik diminta 

berkumpul dengan kelompoknya untuk mengumpulkan informasi dan berdiskusi 

untuk mengerjakan soal nomor 6-10 tentang keragaman dan persebaran bahasa 

di Indonesia yang terdapat pada sub menu kelola soal pada aplikasi. Pertemuan 

keempat peserta didik diminta berkumpul dengan kelompoknya untuk 

mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk mengerjakan soal nomor 11-15 

tentang tentang keragaman budaya dan persebaran budaya di Indonesia (rumah 
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adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata tradisional di Indonesia) yang 

terdapat pada sub menu kelola soal pada aplikasi. Pertemuan kelima peserta 

didik diminta berkumpul dengan kelompoknya untuk mengumpulkan informasi 

dan berdiskusi untuk mengerjakan soal nomor 16-20 tentang penyebab 

keragaman etnik dan budaya Indonesia; dampak positif dan negatif keragaman 

etnik dan budaya Indonesia; serta sikap yang mencerminkan rasa persatuan 

ditengah keberagaman di Indonesia yang terdapat pada sub menu kelola soal 

pada aplikasi. 

4) Pengolahan Data (Data Processing) 

Pengolahan data dilakukan dengan cara peserta didik menyebutkan berbagai 

informasi yang didapat dari berbagai referensi terkait keragaman etnik dan 

budaya di Indonesia untuk dianalisis serta didiskusikan bersama teman 

sekelompoknya. Setelah itu, peserta didik menyajikan jawaban hasil diskusi 

kelompoknya di aplikasi/lembar jawaban. Pembelajaran IPS menggunakan 

media peta berbasis android pada pertemuan pertama peserta didik berdiskusi 

serta menyajikan jawaban hasil diskusi kelompoknya terkait keragaman etnik 

dan budaya di lembar jawaban. Pertemuan kedua peserta didik berdiskusi serta 

menyajikan jawaban hasil diskusi kelompoknya (terkait keragaman dan 

persebaran etnik/suku bangsa di Indonesia) di aplikasi dan lembar jawaban. 

Pertemuan ketiga peserta didik berdiskusi serta menyajikan jawaban hasil 

diskusi kelompoknya (terkait keragaman dan persebaran bahasa di Indonesia) di 

aplikasi dan lembar jawaban. Pertemuan keempat peserta didik berdiskusi serta 

menyajikan jawaban hasil diskusi kelompoknya (terkait keragaman budaya dan 

persebaran budaya di Indonesia meliputi rumah adat, pakaian adat, tarian daerah 
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dan senjata tradisional di Indonesia) di aplikasi dan lembar jawaban. Pertemuan 

kelima peserta didik berdiskusi serta menyajikan jawaban hasil diskusi 

kelompoknya (terkait penyebab keragaman etnik dan budaya Indonesia; dampak 

positif dan negatif keragaman etnik dan budaya Indonesia; serta sikap yang 

mencerminkan rasa persatuan ditengah keberagaman di Indonesia) di aplikasi 

dan lembar jawaban. 

5) Pembuktian (Verification) 

Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Peserta 

didik juga diberikan beberapa pertanyaan terkait diskusi dan persentasinya. 

6) Generalisasi (Generalization) 

Guru memberi apresiasi kepada peserta didik yang mampu memberikan analisis 

dengan baik, melakukan presentasi dengan baik dan memiliki kinerja/kerjasama 

dengan baik. Dilanjutkan peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari tentang “keragaman etnik dan budaya di Indonesia”. 

 

3.4 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan (Research and Development) menurut Borg 

and Gall memiliki sepuluh tahapan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur penelitian dan pengembangan (Borg and Gall, 2003: 570) 

1. Penelitian dan 

pengumpulan 

informasi 

2.Perencanaan 3.Pengembangan  

produk awal 

4.Uji coba 

pendahuluan 

8.Uji coba 

operasional 

7.Revisi produk 

operasional 

6.Uji coba utama 5.Revisi produk 

utama 

9.Revisi produk 

akhir 

10. Desiminasi dan 

implementasi 
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Prosedur penelitian dan pengembangan tersebut dapat disederhakan dalam 

beberapa  tahapan. Brog and Gall (2003: 572) berpendapat bahwa tahapan R and D 

dapat disederhanakan menjadi 3 atau 4 tahapan. Oleh karena itu, pelaksanaan 

penelitian ini hanya sampai pada tahap keenam yaitu uji coba utama. Alasan 

penyederhanaan sampai tahap keenam dikarenakan penelitian ini sebatas uji coba 

prototype produk dalam skala kecil yang digunakan hanya di tempat penelitian ini 

dilakukan, keterbatasan waktu karena memerlukan proses yang relatif panjang dan 

keterbatasan biaya sehingga penyederhanaan tahapan penelitian ini bisa selesai 

dengan biaya yang relatif terjangkau. Penelitian pengembangan yang dilakukan 

mengkombinasikan langkah-langkah pengembangan Borg and Gall dengan model 

pengembangan ASSURE. Adapun kombinasi langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan ini dapat diketahui dari Tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kombinasi langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

No. Borg and Gall ASSURE 

1 Penelitian dan pengumpulan 

informasi  

- 

2 Perencanaan - 

3 Pengembangan produk awal 1) A= Analyze learners  

(Analisis karakteristik peserta didik ) 

2) S= State standard and objectives  

(Menetapkan tujuan pembelajaran) 

3) S= Select strategi, technology, media, and 

materials  

(Memilih metode, media dan bahan ajar 

4) U= Utilize matrials 

(Memanfaatkan bahan dan media 

pembelajaran) 

5) R= Require learners participation 

(Melibatkan peserta didik dalam proses 

belajar) 

6) E= Evaluated and revise  

(Evaluasi dan revisi) 

4 Uji coba pendahuluan - 

5 Revisi terhadap produk utama - 

6 Uji coba utama - 

Sumber: Prosedur Penelitian Menggunakan Kombinasi Langkah Borg and Gall 

(2003: 570) dan ASSURE oleh Smaldino (Pribadi, 2009: 96) 
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Enam tahap penelitian dan pengembangan media peta berbasis android dapat 

diketahui pada Gambar 3.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Tahapan pengembangan media peta berbasis android diadaptasi dari 

Borg and Gall (2003: 570) 

 

Enam tahapan penelitian dan pengembangan media peta berbasis android sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research And Information Collecting) 

 Analisis Kurikulum, Analisis Kebutuhan Guru, Analisis Kebutuhan Peserta 

didik, Analisis Potensi, Analisis Materi Pembelajaran IPS dan Analisis Media 

Pembelajaran IPS 

 

 

 

 

2.  Perencanaan (Planning) 

 Merencanakan produk media pembelajaran IPS yang akan digunakan dan 

pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran  

3.  Pengembangan Produk Awal  

(Develop Preliminary Form Of Product) 

 Menghasilkan media peta tematik digital berbasis aplikasi android 

menggunakan langkah-langkah desain ASSURE 

1) A= Analyze learners (Analisis karakteristik peserta didik ) 

2) S= State standard and objectives (Menetapkan tujuan pembelajaran) 

3) S= Select strategi, technology, media, and materials (Memilih metode, 

media dan bahan ajar 

4) U= Utilize matrials (Memanfaatkan bahan dan media pembelajaran) 

5) R= Require learners participation (Melibatkan peserta didik dalam 

proses belajar) 

6) E= Evaluated and revise (Evaluasi dan revisi) 

 

 
4. Uji Coba Pendahuluan (Preliminary Field And Testing) 

 Validasi produk oleh ahli media, ahli materi dan ahli bahasa 

 Uji satu-satu dan uji kelompok kecil 

 

 

 5.  Revisi Terhadap Produk Utama  (Operational Product Revision) 

 Revisi produk media peta berbasis android berdasarkan masukan dari dosen 

ahli dan peserta didik  

 

6. Uji Coba Utama (Main Field Testing) 

 

 
 

Pretest 

 

 

Posttest 

 

 Petunjuk pemakaian 

 Penggunaan media peta berbasis android (peta tematik 

digital dan rangkuman materi keragaman etnik dan budaya) 
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3.4.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research And information 

collecting) 

Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information collecting) 

merupakan tahap pertama untuk mengetahui kebutuhan guru dan peserta didik 

dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran IPS. Tahap pertama peneliti 

melakukan analisis kebutuhan sebagai berikut: 

 

1. Analisis Kurikulum 

SMPN 1 Tanjungsari memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan 

mempersiapkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Implementasi 

kurikulum 2013 tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembelajaran 

berbasis teknologi, penggunaan media pembelajaran, diskusi dan sebagainya. 

 

2. Analisis Kebutuhan Guru 

Sebagian besar guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari selama ini jarang 

mengggunakan media pembelajaran dan hanya memanfaatkan media yang 

tersedia di sekolah (seperti buku paket, peta umum, globe, atlas dan sebagainya) 

sehingga kurang uptodate dengan materi pembelajaran di era 4.0 saat ini dan 

membuat peserta didik kurang tertarik/kurang antusias mempelajari materi 

pelajaran IPS. Guru di era revolusi 4.0 sebaiknya melaksanakan pembelajaran 

berbasis teknologi. Guru dapat memakai media pembelajaran berbasis digital 

interaktif agar mempermudah komunikasi antara guru dengan peserta didik dan 

mempermudah proses pembelajaran IPS dari penyampaian materi, pelaksanaan 
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hingga penilaian hasil belajar. Guru di SMPN Tanjungsari membutuhkan peta 

digital yang fleksibel digunakan dalam pembelajaran IPS karena selama ini 

masih memakai peta konvensional. Guru IPS juga dapat mengefisiensi 

waktu/tenaga jika menggunakan media peta berbasis android sehingga tujuan 

pembelajaran IPS tercapai dengan baik. Penggunaan media peta berbasis android 

tersebut juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas guru agar melek 

teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman di era revolusi 4.0 saat ini. 

 

3. Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Kurikulum 2013 juga menginginkan peserta didik yang aktif mulai dari belajar 

secara mandiri, diskusi kelompok dan presentasi sehingga peserta didik tidak 

pasif menerima penjelasan dari guru. Pembelajaran berpusat pada peserta didik 

(student center) dan guru hanya berperan sebagai mediator/hosting/penjawab 

pertanyaan. Namun, kondisi di lapangan ditemui peserta didik yang kurang 

memahami materi pembelajaran IPS, peserta didik yang kurang tertarik pada 

pembelajaran IPS dan sebagainya. Peserta didik di SMPN 1 Tanjungsari kurang 

tertarik/kurang antusias SMPN 1 Tanjungsari mempelajari materi keragaman 

etnik dan budaya, karena guru hanya ceramah menjelaskan materi yang ada di 

buku cetak tetapi jarang menggunakan media untuk memvisualisasikan materi 

keragaman etnik dan budaya. Selain itu, hampir sebagian besar peserta didik di 

kelas VII SMPN 1 Tanjungsari memiliki hasil belajar di bawah kriteria 

ketuntasan minimal dan memiliki minat belajar yang tergolong rendah. 
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4. Analisis Potensi 

Potensi yang dapat dikembangkan di dunia pendidikan sesuai kebutuhan 

pembelajaran di sekolah berupa bahan ajar/media pembelajaran IPS sesuai 

perkembangan IPTEK, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Sarana 

dan prasarana yang ada di SMPN 1 Tanjungsari terdiri dari dua laboratorium 

komputer dalam kondisi baik, ±64 buah komputer, satu buah smartboard, enam 

buah proyektor, wifi/internet, tiga buah peta umum, dua buah globe, dan 

sebagainya. Namun, sarana dan prasarana yang ada di SMPN 1 Tanjungsari 

jumlahnya terbatas tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar dan 

jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut sehingga harus bergantian saat 

memakainya. Selain itu, potensi lain berupa smartphone android yang hampir 

dimiliki sebagian besar peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran IPS. 

 

5. Analisis Materi Pembelajaran IPS 

Materi keragaman etnik dan budaya terdiri dari suku bangsa, bahasa, rumah adat, 

pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional di Indonesia dan lain-lain. Materi 

keragaman etnik dan budaya akan mudah dipelajari oleh peserta didik jika 

dilengkapi dengan gambar, peta, video dan lain-lain. Untuk memudahkan 

peserta didik dalam mempelajari/memahami keragaman etnik dan budaya 

tersebut diperlukan bantuan media pembelajaran IPS berupa media peta berbasis 

android. 
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6. Analisis Media Pembelajaran IPS 

Guru IPS jarang menggunakan media pembelajaran membuat pembelajaran IPS 

menjadi monoton dan menimbulkan kejenuhan pada diri peserta didik dalam 

belajar. Jarang penggunaan media pembelajaran IPS juga mengakibatkan tidak 

optimalnya daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan. 

Penggunaan media pembelajaran juga sebaiknya disesuaikan dengan materi 

pelajaran IPS. Salah satu media yang sering digunakan oleh guru IPS adalah 

peta. Peta memberikan gambaran suatu ruang dan memudahkan peserta didik 

memahami lokasi/letak suatu daerah/negara. Namun, peta yang sering 

digunakan guru masih menggunakan peta umum yang berbentuk datar (biasa) 

dan belum sepenuhnya mengembangkan media peta tematik digital sesuai materi 

pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media peta berbasis 

android untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. 

 

3.4.2 Perencanaan (Planning) 

Kegiatan perencanaan (planning) merupakan tahap kedua untuk melakukan 

serangkaian perencanaan pembelajaran IPS mulai dari merencanakan produk media 

pembelajaran yang akan digunakan, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

menentukan tujuan pembelajaran, menentukan indikator pembelajaran tiap 

kompetensi, menentukan strategi pembelajaran dan menentukan urutan 

pembelajaran IPS yang akan dilaksanakan.  

 

Perencanaan produk pengembangan media peta berbasis android tersebut 

mengkombinasikan langkah borg and gall dengan model ASSURE. Perencanaan 
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produk media peta berbasis android disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai 

yaitu memperbaiki nilai hasil belajar serta meningkatkan minat belajar peserta didik 

pada materi keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Materi tersebut dipilih 

karena hampir sebagian besar peserta didik merasa kesulitan dalam memahami 

materi keragaman etnik dan budaya di Indonesia sehingga membutuhkan media 

untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi tersebut sehingga dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajarnya. 

 

Perencanaan produk media peta berbasis android juga didasari oleh kebutuhan 

peserta didik dan guru dalam pembelajaran IPS yang membutuhkan media 

pembelajaran berbasis teknologi dan materi IPS yang uptodate. Media berbasis 

teknologi yang hampir dimiliki sebagian besar peserta didik adalah smartphone 

android. Smartphone android tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS 

dengan cara guru memandu peserta didik untuk mengakses materi IPS melalui 

internet atau mengakses aplikasi pembelajaran IPS yang tersedia di play store. 

Namun, beberapa materi dan aplikasi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 sehingga membutuhkan pengembangan 

media yang sesuai dengan materi pelajaran IPS. Selain itu, pembelajaran IPS 

membutuhkan media peta tematik digital yang sesuai dengan materi pelajaran IPS. 

Untuk itu, penelitian ini mengembangkan produk media pembelajaran berbasis 

android berupa aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)” yang memiliki 

beragam fitur berupa beragam media peta tematik digital sesuai dengan materi 

pelajaran IPS, rangkuman materi digital, panduan penggunaan aplikasi dan tersedia 

berbagai soal berbasis CBT. Produk pengembangan media peta berbasis android 
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tersebut diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran IPS di SMPN 1 

Tanjungsari sehingga sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dan tujuan yang akan 

dicapai. 

 

3.4.3 Pengembangan Produk Awal (Develop Preliminary Form Of Product) 

Pengembangan produk awal (develop preliminary form of product) merupakan 

tahap ketiga untuk menghasilkan media peta tematik digital berbasis aplikasi 

android sebagai media pembelajaran IPS. Pembuatan media peta berbasis android 

meliputi kegiatan coding dan pengetesan eror pada kode. Media peta berbasis 

android tersebut dioperasikan menggunakan smartphone android dengan bantuan 

koneksi internet. Media peta berbasis aplikasi android tersebut berisi materi 

pembelajaran IPS tentang keragaman etnik dan budaya Indonesia untuk peserta 

didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. Struktur media tersebut 

menampilkan peta tematik yang terdiri dari peta persebaran suku bangsa di 

Indonesia; peta persebaran bahasa menurut provinsi di Indonesia; peta persebaran 

rumah adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengembangan media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik 

dan budaya pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan 

minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan

Peta umum

Peta tematik digital berbasis android materi 
keragaman etnik dan budaya 
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1) Peta umum (sebelum penelitian pengembangan) 

Peta umum merupakan peta yang memuat informasi umum mengenai lokasi di permukaan bumi. Peta umum wilayah Indonesia 

tertera pada Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VII (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016: 8). 

 
Gambar 3.4 Peta umum wilayah Indonesia sebelum penelitian pengembangan 

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 8) 
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2) Peta tematik (sesudah penelitian pengembangan) 

Peta tematik digital berbasis android merupakan peta yang memuat informasi khusus tentang keragaman etnik dan budaya berisi 

suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah serta senjata tradisional Indonesia yang ditampilkan pada sebuah layar 

smartphone dengan cara menginstal aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya Indonesia (KEBUD)” dengan bantuan akses internet 

agar semua tampilan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya Indonesia (KEBUD)” 

Sumber: Penelitian pengembangan aplikasi peta berbasis android oleh peneliti 
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Gambar 3.6 Peta tematik digital “peta persebaran jumlah penduduk menurut provinsi dan suku bangsa (etnik) di Indonesia” sesudah 

penelitian pengembangan 

Sumber: Penelitian pengembangan media peta berbasis android oleh peneliti

 

 



86 

 

 

 

Pengembangan produk awal media pembelajaran berbasis android berupa aplikasi 

“Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)” mengikuti model ASSURE yang 

langkahnya sebagai berikut: 

 

1. Analisis karakteristik peserta didik (analyze learner) 

Tujuan utama dalam menganalisis karakteristik peserta didik adalah untuk 

mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang terpenting, sehingga peserta 

didik mampu mendapatkan pengetahuan secara maksimal dalam proses 

pembelajaran IPS. Smaldino dalam Pribadi (2009: 42) mengemukakan empat 

faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis karakteristik 

siswa, yaitu: 1) karakteristik umum; 2) kompetensi atau kemampuan awal; 3) 

gaya belajar; dan 4) motivasi. Analisis karakteristik peserta didik meliputi 

beberapa aspek penting yaitu: 

 

a. Karakteristik umum (general characteristics) 

Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi peserta 

didik diantaranya jenis kelamin, umur, kelas, budaya, faktor sosial ekonomi dan 

lain-lain. Apabila karakteristik umum peserta didik sudah diketahui, guru dapat 

merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan 

pelajaran. Karakteristik peserta didik di SMPN 1 Tanjungsari memiliki latar 

belakang ekonomi menengah ke bawah yang jarang sekali mempunyai 

laptop/komputer sehingga kurang memiliki bekal dalam mengoperasikannya. 

Tetapi hampir sebagian besar peserta didik di SMP 1 Tanjungsari memiliki 

smartphone android dan mampu mengoperasikannya dengan baik. Untuk itu, 
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guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari dapat memanfaatkan smartphone android pada 

pembelajaran IPS. 

 

b. Mendiagnosis kemampuan awal pembelajar (specific entry competencies) 

Kompetensi dan kemampuan awal menggambarkan tentang pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dan belum dimiliki peserta didik sebelum melakukan 

pembelajaran. Hal tersebut untuk memudahkan dalam merancang kegiatan 

pembelajaran agar peserta didik dapat menyerap materi secara optimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

 

Kemampuan awal peserta didik kelas VII G di SMPN 1 Tanjungsari sebelum 

menggunakan media peta berbasis android diketahui bahwa hampir sebagian 

besar hasil belajar peserta didik dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan 

kurang berminat pada pembelajaran IPS. Peserta didik yang kurang berminat 

pada pembelajaran IPS diindikasikan dengan tanda-tanda antara lain peserta 

didik tampak kurang memperhatikan pada pembelajaran IPS, peserta didik 

tampak kurang tertarik untuk bertanya, peserta didik enggan untuk menjawab 

pertanyaan, peserta didik tampak kurang memiliki kepercayaan diri/kurang 

berani untuk tampil di depan kelas, peserta didik tampak kurang bersungguh-

sungguh dalam mempelajari materi pelajaran IPS, peserta didik tampak kurang 

bersemangat dalam mempelajari materi pelajaran IPS, peserta didik tampak 

kurang bergembira saat pembelajaran IPS, peserta didik tampak kurang berminat 

untuk memecahkan masalah yang ditemui pada pembelajaran IPS, peserta didik 
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tampak kurang menghargai pendapat yang disampaikan temannya dan peserta 

didik tampak kurang terlibat untuk bekerja sama dengan temannya. 

 

c. Gaya belajar (learning style) 

Gaya belajar menggambarkan tentang kecenderungan seseorang dalam 

memberikan respon terhadap sebuah stimulus. Terdapat beberapa macam gaya 

belajar yang dimiliki peserta didik diantaranya gaya belajar visual (melihat), 

gaya belajar audio (mendengarkan) dan gaya belajar kinestetik (melakukan). 

 

d. Motivasi 

Motivasi merupakan kondisi yang dapat mendorong individu untuk melakukan 

suatu tindakan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. 

 

2. Menetapkan tujuan pembelajaran (state objectives) 

Tujuan pembelajaran perlu dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti  sebuah 

program pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi keragaman 

etnik dan budaya yang dicapai dengan cara menggunakan media peta berbasis 

android. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengubah peserta didik yang 

kurang tertarik menjadi tertarik bahkan senang mempelajari materi pelajaran 

IPS sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada 

pembelajaran IPS.  Penelitian ini juga bertujuan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, karena peserta didik yang berminat pada pembelajaran IPS akan 
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tertarik dan senang mempelajari materi pembelajaran IPS sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. 

 

3. Memilih metode, media dan bahan ajar (select method, media and materials) 

Metode, media dan bahan ajar harus dipilih secara sistematis agar pembelajaran 

efektif dan mencapai tujuan pembelajaran.  

 

a) Metode 

Metode pembelajaran merupakan cara maupun prosedur yang digunakan guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mencapai kompetensi yang 

diinginkan. Terdapat berbagai macam metode pembelajaran diantaranya diskusi, 

presentasi, demonstrasi, latihan berulang, tutorial, permainan,   simulasi dan lain-

lain. Metode yang biasanya sering dipakai oleh guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

adalah metode ceramah. Metode ceramah baik digunakan tetapi jangan 

digunakan sepanjang proses pembelajaran IPS karena akan menimbulkan 

kebosanan dan peserta didik menjadi pasif. Metode ceramah harus divariasikan 

dengan diskusi dan tanya jawab supaya memicu keaktifan peserta didik.  

 

b) Media 

Media pembelajaran berperan untuk menjembatani antara penyampai dan 

penerima materi pembelajaran IPS. Terdapat berbagai macam media 

pembelajaran diantaranya berupa berupa teks, gambar, video, audio, multimedia 

komputer dan lain-lain. 
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Media pembelajaran yang digunakan oleh guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

belum berbasis teknologi biasanya guru hanya menggunakan peta, globe, atlas, 

gambar dan sebagainya. Padahal pembelajaran IPS membutuhkan media 

berbasis teknologi yang uptodate sesuai perkembangan zaman di era digital saat 

ini. Guru IPS saat ini  membutuhkan beragam peta digital baik umum maupun 

tematik untuk membantu memvisualisasikan kondisi wilayah di permukaan 

bumi sehingga peserta didik jelas memaknai materi pelajaran IPS.  

 

c) Bahan ajar 

Bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan ilmu pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang perlu dipelajari peserta didik agar memiliki kompetensi yang 

diharapkan. Bahan ajar atau materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar IPS yang 

digunakan pada penelitan ini adalah materi keragaman etnik dan budaya 

Indonesia. Materi keragaman etnik dan budaya Indonesia terdiri dari persebaran 

etnik/suku bangsa di Indonesia yang dibahas pada pertemuan ke-1 dan ke-2; 

persebaran bahasa di Indonesia yang dibahas pada pertemuan ke-3; keragaman 

budaya dan persebaran budaya di Indonesia (rumah adat, pakaian adat, tarian 

daerah dan senjata tradisional di Indonesia) yang dibahas pada pertemuan ke-4; 

dan pertemuan ke-5 membahas penyebab keragaman etnik dan budaya 

Indonesia; dampak positif dan negatif keragaman etnik dan budaya Indonesia; 

serta sikap yang mencerminkan rasa persatuan ditengah keberagaman di 

Indonesia. 
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4. Memanfaatkan bahan dan media pembelajaran (utilize matrials) 

Memanfaatkan bahan dan media pembelajaran dilakukan secara optimal agar 

peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Penelitian ini 

memanfaatkan bahan materi keragaman budaya dan persebaran budaya di 

Indonesia yang disajikan dalam bentuk rangkuman digital pada media peta 

berbasis android. Guru IPS membutuhkan media pembelajaran berbasis android 

untuk membantu dalam menjelaskan materi kepada peserta didik di di SMPN 1 

Tanjungsari. Peserta didik akan lebih mudah memahami/memaknai materi 

keragaman budaya dan persebaran budaya di Indonesia jika menggunakan media 

peta berbasis android tersebut. 

 

5. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (require  learners 

participation) 

Guru berperan sebagai fasilitator dalam rangka menyiapkan kegiatan 

pembelajaran dan membantu peserta didik dalam belajar. Belajar yang paling 

baik jika peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran IPS. Salah satu 

cara untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran IPS dengan 

memilih metode yang tepat dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

teknologi agar peserta didik tertarik serta aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran IPS.  

 

Pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari masih tampak pasif karena masih 

berpusat kepada guru (teacher centered). Apabila proses pembelajaran IPS 

kurang melibatkan peserta didik maka membuat peserta didik merasa 
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bosan/kurang tertarik terhadap pembelajaran IPS sehingga mempengaruhi minat 

dan hasil belajarnya. Guru dapat memanfaatkan media peta berbasis android agar 

peserta didik dapat mengakses materi pelajaran IPS melalui smartphone android 

yang dimiliki masing-masing perserta didik. Pengguanaan media peta berbasis 

android juga membuat peserta didik merasa tertarik dan llebih aktif terlibat untuk 

memecahkan masalah yang tersaji pada media tersebut sehingga dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajarnya. 

 

6. Mengevaluasi dan merevisi program pemelajaran (evaluate and revisi) 

Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media dan 

materi digunakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

dilakukan sebelum selama dan sesudah pembelajaran IPS. Hasil evaluasi 

tersebut akan memperoleh suatu kesimpulan apakah teknologi, media dan materi 

digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau harus revisi 

kembali.  

 

Produk pengembangan media peta berbasis android dilakukan evaluasi dan 

revisi untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga menghasilkan produk 

pengembangan media peta berbasis android yang siap digunakan pada 

pembelajaran IPS. Produk media peta berbasis android dievaluasi oleh validator 

ahli, lalu diujicobakan kepada peserta didik melalui uji satu-satu dan uji 

kelompok kelompok kecil. Setelah produk dievaluasi, maka ditindaklanjuti 

dengan revisi untuk  menghasilkan produk yang lebih baik sehingga siap 

digunakan pada pembelajaran IPS. 
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3.4.4 Uji Coba Pendahuluan (Preliminary Field And Testing) 

Uji coba pendahuluan (preliminary field and testing) merupakan tahap keempat 

yang dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan produk pengembangan media peta 

berbasis android dalam mencapai sasaran dan tujuan. Uji coba pendahuluan terdiri 

dari validasi produk oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, uji satu-satu dan uji 

kelompok kecil sebagai berikut: 

 

1. Validasi produk oleh ahli media, ahli materi dan ahli evaluasi 

Media peta berbasis aplikasi android yang sudah dipastikan dapat beroperasi 

pada Smartphone dijadikan produk awal dan divalidasi dengan tujuan untuk 

mengetahui kelayakan produk sehingga produk yang dihasilkan layak 

digunakan. Media peta berbasis aplikasi android divalidasi oleh tiga orang 

validator yang diketahui dari Tabel 3.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Daftar validator media peta berbasis aplikasi android 

No. Nama Validator  Pakar Dalam Bidang Validator 

1. Dr. Herpratiwi, 

M.Pd. 

Ahli Media  

(Ahli Desain 

Pembelajaran)  

Dosen Magister Teknologi 

Pendidikan FKIP Unila  

2. Dr. Sugeng 

Widodo, M.Pd. 

Ahli Materi  

(Ahli Materi IPS dan 

Geografi) 

Dosen Magister Pendidikan IPS 

FKIP Unila, Dosen Pendidikan 

Geografi FKIP Unila  

3. Dr. Mulyanto 

Widodo, M.Pd. 

Ahli Bahasa  

(Ahli Kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia)  

Dosen Magister Pendidikan 

Bahasa Indonesia FKIP Unila, 

Dosen Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia FKIP Unila 

Sumber:  Data Primer 2019/2020 
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Validasi produk dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan ahli bahasa sebagai 

berikut: 

a. Validasi produk oleh ahli media 

Validasi produk oleh ahli media dilakukan untuk memenuhi kriteria penampilan 

(presentation criteria) dan mengevaluasi kelayakan produk pengembangan 

media peta berbasis aplikasi android. Validasi produk oleh ahli media dilakukan 

oleh ahli dalam bidang desain pembelajaran dengan kualifikasi pendidikan 

minimal strata II. Validator ahli media adalah Ibu Dr. Herpratiwi, M.Pd. 

berprofesi sebagai Dosen Magister Teknologi Pendidikan yang memberikan 

penilaian pada angket validasi produk pengembangan media peta berbasis 

android.  

 

Tahap ini, validator ahli media disajikan media peta berbasis android serta 

diberikan angket untuk menyatakan apakah media peta berbasis android sudah 

memenuhi kriteria penampilan dan layak digunakan dalam pembelajaran IPS. 

Angket validasi produk oleh ahli media berbentuk skala Likert dengan 

alternatif jawaban Sangat Setuju (SS)= skor 5, Setuju (S)= skor 4, Netral (N)= 

skor 3, Tidak Setuju (TS)= skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS)= skor 1.  

Instrumen angket validasi produk oleh ahli media berjumlah 21 butir 

pernyataan yang terbagi menjadi dua aspek penilaian yaitu aspek rekayasa 

perangkat lunak terdiri dari tiga belas pernyataan dan aspek tampilan visual 

terdiri dari delapan pernyataan (Lampiran 9). Hasil penilaian kelayakan produk 

oleh ahli media dapat diketahui pada tabel berikut:  
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Tabel 3.5 Hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli media 

Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Pernyataan 

Skor Rata-

Rata 
Kategori 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

a. Efektif dan efisien 

penggunaan 

sumber daya 

8 2 4,0 Layak 

b. Reliabilitas media 8 2 4,0 Layak 

c. Kompabilitas 

media  

12 3 4,0 Layak 

 d. Kelengkapan 

dokumentasi  

10 2 5,0 Layak 

e. penggunaan 

media  

12 3 4,0 Layak 

f. Komunikatif  4 1 4,0 Layak 

Jumlah 54 13 4,2 Layak 

Tampilan 

Visual 

 

g. Kreatif  4 1 4,0 Layak 

h. Visual  8 2 4,0 Layak 

i. Animasi  14 3 4,7 Layak 

j. Button/Tombol 8 2 4,0 Layak 

Jumlah 34 8 4,3 Layak 

Total 88 21 4,2 Layak 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan  Tabel 3.5, hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli media pada 

aspek rekayasa perangkat lunak mendapatkan skor rata-rata 4,2 dengan kategori 

“Layak” dan aspek tampilan visual mendapatkan skor rata-rata 4,3 dengan 

kategori “Layak”. Total penilaian kelayakan produk oleh ahli media 

mendapatkan skor rata-rata 4,2 dengan kategori “Layak” artinya produk peta 

berbasis android layak untuk diujicobakan. 

 

b. Validasi produk oleh ahli materi 

Validasi produk oleh ahli materi dilakukan untuk memenuhi kriteria 

pembelajaran (instructional criteria) dan mengevaluasi kesesuaian isi materi 

pada produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android. Validasi 

produk oleh ahli materi dilakukan oleh ahli dalam bidang pendidikan IPS dan 

pendidikan geografi dengan kualifikasi pendidikan minimal strata II. Validator 
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ahli materi adalah Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. berprofesi sebagai Dosen 

Magister Pendidikan IPS FKIP Unila dan Dosen Pendidikan Geografi FKIP 

Unila yang memberikan penilaian pada angket validasi produk pengembangan 

media peta berbasis android.  

 

Tahap ini, validator ahli materi disajikan media peta berbasis android serta 

diberikan angket untuk menyatakan apakah media peta berbasis android sudah 

memenuhi kriteria pembelajaran dan isi materinya sesuai dalam pembelajaran 

IPS. Angket validasi produk oleh ahli materi berbentuk skala Likert dengan 

alternatif jawaban Sangat Setuju (SS)= skor 5, Setuju (S)= skor 4, Netral (N)= 

skor 3, Tidak Setuju (TS)= skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS)= skor 1. 

Instrumen angket validasi produk oleh ahli materi berjumlah 19 butir 

pernyataan yang terbagi menjadi empat aspek penilaian yaitu aspek materi 

terdiri dari delapan pernyataan, aspek soal terdiri dari enam pernyataan, aspek 

kebahasaan terdiri dari dua pernyataan dan aspek keterlaksanaan terdiri dari tiga 

pernyataan (Lampiran 10). Hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli materi 

dapat diketahui pada tabel berikut.  

 

Tabel 3.6 Hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli materi 

Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Pernyataan 

Skor Rata-

Rata 
Kategori 

Materi a. Kesesuaian 

materi dengan 

tujuan 

15 3 5,0 Layak 

b. Kedalaman 

materi  

5 1 5,0 Layak 

c. Sistematis, 

runtut, alur 

logika 

19 4 4,8 Layak 

Jumlah 39 8 4,9 Layak 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 
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Tabel 3.6 (Lanjutan) Hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli materi 

Soal d. Kejelasan 

rumusan soal 

5 1 5,0 Layak 

 e. Kelengkapan 

soal 

5 1 5,0 Layak 

 f. Kebenaran 

konsep soal 

10 2 5,0 Layak 

g. Pemberian 

umpan balik 

terhadap hasil 

evaluasi  

4 1 4,0 Layak 

h. Konsistensi 

evaluasi dengan 

tujuan 

pembelajaran 

4 1 4,0 Layak 

Jumlah 28 6 4,6 Layak 

Bahasa i. Kekomunikatifan 

bahasa 

4 1 4,0 Layak 

j. Ketepatan 

penggunaan 

istilah 

4 1 4,0 Layak 

Jumlah 8 2 4,0 Layak 

Keterlaksa-

naan 

k. Pemberian 

motivasi belajar  

8 2 4,0 Layak 

l. Peserta didik 

aktif 

4 1 4,0 Layak 

Jumlah 12 3 4,0 Layak 

Total 87 19 4,4 Layak 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan  Tabel 3.6, hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli materi pada 

aspek materi mendapatkan skor rata-rata 4,9 dengan kategori “Layak”, aspek 

soal mendapatkan skor rata-rata 4,6 dengan kategori “Layak”, aspek kebahasaan 

mendapatkan skor rata-rata 4,0 dengan kategori “Layak” dan aspek 

keterlaksanaan mendapatkan skor rata-rata 4,0 dengan kategori “Layak”. Total 

penilaian kelayakan produk oleh ahli materi mendapatkan skor rata-rata 4,4 

dengan kategori “Layak” artinya produk peta berbasis android layak untuk 

diujicobakan. 
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c. Validasi produk oleh ahli bahasa 

Validasi produk oleh ahli bahasa dilakukan untuk memenuhi kriteria dalam segi 

bahasa pada media peta berbasis aplikasi android. Validasi produk oleh ahli 

bahasa dilakukan oleh ahli dalam bidang kaidah ejaan Bahasa Indonesia dengan 

kualifikasi pendidikan minimal strata II. Validator ahli bahasa adalah Bapak Dr. 

Mulyanto Widodo, M.Pd. berprofesi sebagai Dosen Magister Pendidikan Bahasa 

Indonesia FKIP Unila dan Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 

Unila yang memberikan penilaian pada angket validasi produk pengembangan 

media peta berbasis android.  

 

Tahap ini, validator ahli bahasa disajikan rangkuman materi dan soal yang ada 

pada media peta berbasis android. Setelah itu, diberikan angket untuk 

menyatakan apakah materi dan soal pada media peta berbasis android sudah 

memenuhi kriteria aspek penilaian. Angket validasi produk oleh ahli bahasa 

berbentuk skala Likert dengan alternate jawaban Sangat Setuju (SS)= skor 5, 

Setuju (S)= skor 4, Netral (N)= skor 3, Tidak Setuju (TS)= skor 2 dan Sangat 

Tidak Setuju (STS)= skor 1. Instrumen angket validasi produk oleh ahli bahasa 

berjumlah 10 butir pernyataan yang terbagi menjadi enam aspek penilaian yaitu 

aspek lugas terdiri dari tiga pernyataan, aspek komunikatif terdiri dari satu 

pernyataan, aspek dialogis dan interaktif terdiri dari satu pernyataan, aspek 

kesesuaian perkembangan peserta didik terdiri dari satu pernyataan, aspek 

kesesuaian dengan kaidah bahasa terdiri dari dua pernyataan serta aspek istilah 

dan simbol/ikon terdirid dari dua pernyataan (Lampiran 11). Hasil penilaian 

kelayakan produk oleh ahli bahasa dapat diketahui pada Tabel 3.7 berikut.  
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Tabel 3.7 Hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli bahasa 

Aspek 

Penilaian 

Indikator Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Pernyataan 

Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Lugas Ketepatan 

struktur kalimat 

5 1 5,0 Layak 

Keefektifan 

kalimat 

4 1 4,0 Layak 

Kebakuan istilah 5 1 5,0 Layak 

Jumlah 14 3 4,7 Layak 

Komunikatif Pemahaman 

terhadap 

pesan/informasi 

5 1 5,0 Layak 

Jumlah 5 1 5,0 Layak 

Dialogis dan 

interaktif 

Kemampuan 

memotivasi 

peserta didik 

5 1 5,0 Layak 

Jumlah 5 1 5,0 Layak 

Kesesuaian 

perkembangan 

peserta didik 

Kesesuaian dan 

perkembangan 

intelek peserta 

didik 

4 1 4,0 Layak 

Jumlah 4 1 4,0 Layak 

Kesesuaian 

perkembangan 

peserta didik 

Ketepatan tata 

bahasa 

4 1 4,0 Layak 

Ketepatan ejaan 4 1 4,0 Layak 

Jumlah 8 2 4,0 Layak 

Kesesuaian 

perkembangan 

peserta didik 

Konsistensi 

penggunaan 

istilah 

5 1 5,0 Layak 

Konsistensi 

penggunaan 

simbol/ikon 

5 1 5,0 Layak 

Jumlah 10 2 5,0 Layak 

Total 46 10 4,6 Layak 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3.7, hasil penilaian kelayakan produk oleh ahli materi pada 

aspek lugas mendapatkan skor rata-rata 4,7 dengan kategori “Layak”, aspek 

komunikatif mendapatkan skor rata-rata 5,0 dengan kategori “Layak”, aspek 

dialogis dan interaktif mendapatkan skor rata-rata 5,0 dengan kategori “Layak”, 

aspek kesesuaian perkembangan peserta didik mendapatkan skor rata-rata 4,0 

dengan kategori “Layak”, apek kesesuaian dengan kaidah bahasa mendapatkan 

skor rata-rata 4,0 dengan kategori “Layak” serta aspek istilah dan simbol/ikon 
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mendapatkan skor rata-rata 5,0 dengan kategori “Layak”. Total penilaian 

kelayakan produk oleh ahli bahasa mendapatkan skor rata-rata 4,6 dengan 

kategori “Layak” artinya produk peta berbasis android layak untuk diujicobakan.  

 

2. Uji satu-satu dan uji kelompok kecil 

Uji satu-satu dan kelompok kecil dilakukan setelah validasi produk oleh ahli 

selesai yang ditandai dengan rekomendasi uji coba. Uji satu-satu dan kelompok 

kecil bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pada aplikasi peta 

berbasis android dengan cara peserta didik diberikan angket evaluasi. 

Kelemahan atau kekurangan pada aplikasi tersebut nantinya bisa direvisi 

sehingga mendapatkan aplikasi peta berbasis android yang efektif dan efisien 

digunakan peserta didik dalam pembelajaran IPS. 

 

Uji satu-satu dan uji kelompok kecil dilakukan kepada peserta didik kelas VII 

SMPN 1 Tanjungsari secara acak dengan latar belakang yang memiliki 

kemampuan “tinggi”, kemampuan “sedang” dan kemampuan “rendah”. 

Prosedur pengambilan sampel peserta didik dilakukan dengan cara mengolah 

data menggunakan pendekatan berdasarkan simpangan baku (SD). Untuk 

melakukan kategorisasi berdasarkan pendekatan simpangan baku (SD) 

menggunakan rumus simpangan baku sebagai berikut: 

 Menentukan rata-rata (Mean) 

 Menentukan simpangan baku (SD),  

 Mengkategorikan nilai dengan menggunakan Tabel 3.8 berikut ini. 
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Tabel 3.8 Kategorisasi nilai berdasarkan simpangan baku 

Klasifikasi Tabel Interval 

Tinggi X>M+1SD 

Sedang M-1SD ≥ X ≤ + 1SD 

Rendah X < M-1SD 

Sumber: Arifin, (2009:240) 

 

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan simpangan baku (SD) diperoleh 

data sebagai berikut: 

rata-rata (M)= 68,4 

simpangan baku (SD) = 14,1 

 

Hasil perhitungan tersebut disusun sesuai standar kategori tinggi, sedang dan 

rendah diketahui Tabel 3.9 sebagai berikut: 

  

Tabel 3.9 Kategorisasi nilai uji satu-satu dan kelompok kecil 

Kategori Tabel Interval 

Tinggi X>68+1*14 

Sedang 68-1*14 ≥ X ≤ 68+ 1*14 

Rendah X < 68-1*14 

Sumber: Pengolahan data tahun 2019 

 

Penentuan kemampuan peserta didik pada tahap ini dilakukan dengan melihat 

nilai Ulangan Harian peserta didik kelas VII pada mata pelajaran IPS sesuai 

dengan kategori nilai simpangan baku (SD). Adapun kategori nilainya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 Kategorisasi nilai ulangan harian peserta didik kelas VII SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan semester ganjil tahun ajaran 2019/2020  

No. Skor 
Total 

Kategori  
f (%) 

1 > 82 15 7,00 Tinggi 

2 54-82 168 75,00 Sedang 

3 < 54 42 8,00 Rendah 

Jumlah 225 100,00  

Sumber: Data Primer Penelitian 2019 (diolah) 
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Tabel 3.10 menunjukkan bahwa nilai ulangan harian peserta didik kelas VII 

SMPN 1 Tanjungsari semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 15 

peserta didik termasuk pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 7% dari 

total persentase 100%. Sebanyak 168 peserta didik termasuk pada kategori 

sedang dengan persentase sebesar 75% dari total persentase 100%. Sebanyak 42 

peserta didik termasuk pada kategori rendah dengan persentase sebesar 8% dari 

total persentase 100%. Hasil tabel tersebut yang digunakan sebagai dasar 

penentuan subjek uji satu-satu dan uji kelompok kecil.  

 

Penentuan subjek uji satu-satu dan uji kelompok kecil dilakukan menggunakan 

teknik random sampling dengan cara mengundi masing-masing peserta didik 

pada setiap kategori sebagai berikut: 

 Menyiapkan tiga gelas plastik terdiri dari satu gelas untuk kategori hasil 

belajar tinggi, satu gelas untuk kategori hasil belajar sedang dan satu gelas 

untuk kategori hasil belajar rendah. Penentuan kategori berdasarkan 

pendekatan simpangan baku (SD) yaitu >82 “hasil belajar tinggi”, 54-82 

“hasil belajar sedang” dan <54 “hasil belajar rendah” 

 Menyiapkan kertas kecil sesuai jumlah peserta didik kelas VII B - VII F 

sebagai subjek uji satu-satu dan subjek uji kelompok kecil. Menulis nomor 

absen, inisial abjad nama lengkap peserta didik dan kelas sesuai kategori hasil 

belajar tinggi, sedang dan rendah pada kertas tersebut. Menggulung kertas 

tersebut dan dimasukan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi sedikit 

lubang sesuai kategori hasil belajar tinggi, sedang dan rendah. 
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 Mengocok gelas tersebut dan mengeluarkan satu gulungan kertas. Gulungan 

kertas tersebut dibuka. Kemudian kelas, nomor absen, inisial abjad nama 

lengkap peserta didik yang tertera di kertas tersebut dicatat untuk dijadikan 

subjek penelitian. Selanjutnya masukan kembali pada kertas tersebut dalam 

gelas agar setiap orang mendapatkan peluang yang sama. Lakukan kembali 

sesuai dengan jumlah subjek yang dibutuhkan. 

 Subjek penelitian uji satu-satu berjumlah tiga orang peserta didik maka 

peneliti mengeluarkan satu gulungan kertas pada gelas kategori hasil belajar 

tinggi, satu gulungan kertas pada gelas kategori hasil belajar sedang dan satu 

gulungan kertas pada gelas kategori hasil belajar rendah. Kemudian kelas, 

nomor absen, inisial abjad nama lengkap peserta didik yang tertera di kertas 

tersebut dicatat dan masukan kembali pada gelas sesuai kategori. 

 Subjek penelitian uji kelompok kecil berjumlah sembilan orang peserta didik 

maka peneliti mengeluarkan satu gulungan kertas pada gelas kategori hasil 

belajar tinggi, satu gulungan kertas pada gelas kategori hasil belajar sedang 

dan satu gulungan kertas pada gelas kategori hasil belajar rendah.  Kemudian 

kelas, nomor absen, inisial abjad nama lengkap peserta didik yang tertera di 

kertas tersebut dicatat dan masukan kembali pada gelas sesuai kategori. 

Lakukan kembali sehingga jumlah subjek penelitian uji kelompok kecil 

berjumlah sembilan orang peserta didik. 

 

Uji satu-satu dan uji kelompok kecil pada penelitian ini yaitu: 

a. Uji satu-satu  

Uji satu-satu dilakukan kepada tiga orang peserta didik kelas VII secara acak 
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berdasarkan kategori kemampuan yang berbeda terdiri dari satu orang yang 

memiliki kemampuan “tinggi”, satu orang yang memiliki kemampuan “sedang” 

dan satu orang yang memiliki kemampuan “rendah”. Penentuan subjek uji satu-

satu dilakukan secara undian yang langkahnya dapat diketahui dari penjelasan 

sebelumnya. Hasil undian subjek uji satu-satu diketahui pada Tabel 3.11 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.11 Subjek uji satu-satu 

Subjek 
Nama Peserta 

Didik 

Jenis  

Kelamin 
Kelas 

Kategori 

Kemampuan 

Uji Satu-

Satu 

8. KN Perempuan VII F Rendah 

25. POR Laki-laki VII D Sedang 

32. ZSR Perempuan VII E Tinggi 

Sumber: Analisis hasil ulangan harian semester ganjil peserta didik kelas VII 

SMP 1 Tanjungsari Tahun 2019/2020 (Diolah) 

 

Uji satu-satu yang terdiri dari tiga orang peserta didik tersebut diberikan intruksi 

untuk mendownload aplikasi Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD) di play 

store dan menggunakannya secara individu (mandiri). Setelah menggunakan 

aplikasi tersebut, ketiga orang peserta didik pada uji coba satu-satu diberikan 

angket evaluasi tentang pendapat mengenai penggunaan produk pengembangan 

aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)”. Angket evaluasi tersebut 

berjumlah 14 pernyataan dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak” yang terdiri 

dari satu pernyataan terkait aspek riwayat penggunaan, dua pernyataan terkait 

aspek rekayasa perangkat lunak, dua pernyataan terkait aspek tampilan visual 

serta sembilan pernyataan terkait aspek desain pembelajaran (Lampiran 36). 

Berikut ini hasil uji coba satu-satu yaitu: 
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Tabel 3.12  Hasil uji satu-satu  

No Pernyataan 

Peserta 

Didik 1 

Peserta 

Didik 2 

Peserta 

Didik 3 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Pernah menggunakan aplikasi berbasis 

Android sebelumnya 

√   √  √ 

2 Aplikasi mudah digunakan √  √  √  

3 Aplikasi dapat berjalan dengan baik 

pada Smartphone 

√  √  √  

4 Fungsi tombol media peta berbasis 

Android ini berfungsi dengan baik 

√  √  √  

5 Media memiliki tampilan yang 

menarik 

√  √  √  

6 Materi dikemas dengan menarik √  √  √  

7 Media menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami 

√  √  √  

8 Soal dalam media jelas √  √  √  

9 Media membantu untuk melihat hasil 

belajar 

√  √  √  

10 Media mendorong rasa ingin tahu  √  √  √  

11 Media memudahkan dalam belajar √  √  √  

12 Media menambah pemahaman tentang 

materi IPS 

√  √  √  

13 Media menambah minat dan motivasi 

belajar IPS peserta didik 

√  √  √  

14 Media dapat digunakan untuk 

pembelajaran selanjutnya 

√  √  √  

Saran Perbaikan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Jenis Smartphone Oppo   Oppo

  

Vivo 

Sumber: Data Primer Respon Peserta Didik Tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3.12 hasil uji satu-satu, aplikasi peta berbasis android 

berjalan dengan baik melalui dua merk smartphone yaitu oppo dan vivo yang 

digunakan oleh peserta didik.  Peserta didik merespon aplikasi dengan baik 

terlihat dari tidak ada saran perbaikan yang disampaikan pada uji satu-satu ini. 

Tahap selanjutnya dilakukan uji kelompok kecil (small group trials). 
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b. Uji kelompok kecil 

Uji kelompok kecil dilakukan kepada sembilan orang peserta didik kelas VII 

yang belum pernah menggunakan aplikasi peta berbasis android secara acak 

berdasarkan kategori kemampuan yang berbeda terdiri dari tiga orang yang 

memiliki kemampuan “tinggi”, tiga orang memiliki yang kemampuan “sedang” 

dan tiga orang yang memiliki kemampuan “rendah”. Penentuan subjek uji 

kelompok kecil dilakukan secara undian yang langkahnya dapat diketahui dari 

penjelasan sebelumnya. Hasil undian subjek uji kelompok kecil diketahui pada 

Tabel 3.13 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.13 Subjek uji kelompok kecil 

Subjek 
Nama Peserta 

Didik 

Jenis  

Kelamin 
Kelas 

Kategori 

Kemampuan 

Uji 

Kelompok 

Kecil 

11. EP Perempuan VII C Rendah 

10. LGP Laki-laki VII F Rendah 

22. NS Perempuan VII E Rendah 

28. SRA Perempuan VII C Sedang 

18. PNS Perempuan VII F Sedang 

29. SRL Laki-laki VII B Sedang 

17. LI Perempuan VII D Tinggi 

27. RA Perempuan VII B Tinggi 

31. YA Perempuan VII F Tinggi 

Sumber: Analisis hasil ulangan harian semester ganjil peserta didik kelas VII 

SMP 1 Tanjungsari Tahun 2019/2020 (Diolah) 

 

Uji kelompok kecil yang terdiri dari sembilan peserta didik tersebut diberikan 

intruksi untuk mendownload aplikasi Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD) 

di play store dan menggunakannya secara bersamaan. Setelah menggunakan 

aplikasi tersebut, kesembilan orang peserta didik pada uji kelompok kecil 

diberikan angket evaluasi tentang respon/pendapat setelah menggunakan produk 

pengembangan aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)” dan 

mengetahui kendala/error pada smartphone. Angket evaluasi tersebut berjumlah 
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14 pernyataan dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak” yang terdiri dari satu 

pernyataan terkait aspek riwayat penggunaan, dua pernyataan terkait aspek 

rekayasa perangkat lunak, dua pernyataan terkait aspek tampilan visual serta 

sembilan pernyataan terkait aspek desain pembelajaran (Lampiran 37). Berikut 

ini hasil uji kelompok kecil yaitu: 

 
Gambar 3.7 Respon peserta didik (kelompok kecil) terhadap penggunaan 

media peta berbasis android 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

Berdasarkan Gambar 3.7, respon peserta didik saat menggunakan media peta 

berbasis android pada uji coba kelompok kecil dapat dikatakan positif karena 

mendapatkan persentase ≥ 70%. Terdapat lima orang peserta didik yang 

memberikan respon 100% dari total persentase 100%. Namun, ada satu orang 

peserta didik yang memberikan respon 79% dari total persentase 100%. Hal 

tersebut menunjukkan aplikasi media peta berbasis android masih memiliki 

kekurangan pada aspek materi, aspek soal dan aspek penggunaan. Hasil uji 

kelompok kecil juga peserta didik memberikan respon positif sehingga aplikasi peta 

berbasis android dinilai baik dan dapat diujikan ke tahap berikutnya.  
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3.4.5 Revisi terhadap Produk Utama (Operational Product Revision) 

Revisi terhadap produk utama (operational product revision) merupakan tahap 

kelima setelah uji coba pendahuluan. Revisi dilakukan berdasarkan hasil uji coba 

pendahuluan yaitu saran/masukan validator (ahli media, ahli materi, ahli bahasa) 

melalui instrumen berupa angket validasi produk dan saran peserta didik melalui 

angket evaluasi produk. Tujuan revisi untuk memperbaiki media peta berbasis 

android sehingga layak digunakan pada pembelajaran IPS. 

 

1. Revisi Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Media 

Terdapat beberapa saran/masukan yang diberikan oleh validator ahli media terkait 

produk media peta berbasis aplikasi android sebagai berikut: 

 

Tabel 3.14  Saran dari validator ahli media 
Saran Tindak Lanjut 

Tambahkan kata pengantar pada 

rangkuman materi yang terdapat di aplikasi 

yang dikembangkan 

Menambahkan kata pengantar pada 

rangkuman materi yang terdapat di 

aplikasi peta keragaman etnik dan 

budaya Indonesia (KEBUD) berbasis 

android yang dikembangkan 

Tambahkan pengantar/ulasan informasi 

tentang aplikasi yang dikembangkan pada 

tampilan play store untuk memperjelas 

tujuan pengembangan aplikasi 

Menambahkan pengantar/ulasan 

informasi tentang aplikasi peta 

keragaman etnik dan budaya Indonesia 

(KEBUD) berbasis android yang 

dikembangkan pada tampilan play store 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3.14, saran dari validator ahli media ditindaklanjuti dengan 

memperbaiki produk media peta berbasis aplikasi android agar lebih baik lagi. 

Ketika tahap validasi produk oleh ahli media, validator menyatakan “media peta 

berbasis aplikasi android layak untuk diujicobakan”. Meskipun begitu ada 

beberapa catatan masukan dari dari validator ahli media untuk menyempurnakan 
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media ini. Berikut ini merupakan hasil tindak lanjut perbaikan media peta berbasis 

aplikasi android beradasarkan masukan dari validator  ahli media yaitu: 

 

a. Menambahkan kata pengantar pada rangkuman materi yang terdapat di aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Kata pengantar pada rangkuman materi di aplikasi 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

b. Menambahkan ulasan informasi tentang aplikasi pada tampilan play store 

 
Gambar 3.9 Ulasan informasi tentang aplikasi pada tampilan play store 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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2. Revisi Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Materi 

Terdapat beberapa masukan yang diberikan oleh validator pada ahli materi terkait 

produk media peta berbasis aplikasi android sebagai berikut: 

 

Tabel 3.15  Saran dari validator ahli materi 

Saran Tindak Lanjut 

Tampilan dirapikan lagi Memperbaiki tampilan dengan cara 

menambahan grafik untuk mempermudah 

membaca data pada tabel 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3.15, saran dari validator ahli materi ditindaklanjuti dengan 

memperbaiki tampilan materi pada produk media peta berbasis aplikasi android 

agar lebih baik lagi. Ketika tahap validasi produk oleh ahli materi, validator  

menyatakan  “media peta berbasis aplikasi android layak untuk diujicobakan”. 

Meskipun begitu ada beberapa catatan masukan dari dari validator ahli materi 

untuk menyempurnakan media ini. Berikut ini merupakan hasil tindak lanjut 

perbaikan media peta berbasis aplikasi android beradasarkan masukan dari 

validator  ahli materi yaitu: 

a. Tampilan sebelum diperbaiki. Masih berupa tabel belum ada grafik. 

 
Gambar 3.10 Tampilan materi sebelum diperbaiki 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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b. Tampilan sesudah diperbaiki. Menambahkan grafik pada rangkuman materi 

yang terdapat di aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tampilan sesudah diperbaiki ditambahkan grafik pada rangkuman 

materi yang terdapat di aplikasi 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

3. Revisi Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Bahasa 

Terdapat beberapa masukan yang diberikan oleh validator pada ahli bahasa terkait 

produk media peta berbasis aplikasi android sebagai berikut: 

 

Tabel 3.16  Saran dari validator ahli bahasa 

Saran Tindak Lanjut 

Layak diujicobakan dengan perbaikan 

bahasa (ejaan, kata dan kalimat) 

Memperbaiki bahasa (ejaan, kata dan 

kalimat) yang kurang tepat pada 

materi maupun soal 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan  Tabel 3.16, saran dari validator ahli bahasa ditindaklanjuti dengan 

memperbaiki penulisan bahasa pada materi dan soal yang ada di media peta 
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berbasis aplikasi android agar lebih baik lagi. Ketika tahap validasi produk oleh 

ahli bahasa, validator  menyatakan “media peta berbasis aplikasi android layak 

untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran”. Meskipun begitu ada beberapa 

catatan masukan dari dari validator ahli bahasa untuk menyempurnakan media ini. 

Berikut ini merupakan hasil tindak lanjut perbaikan media peta berbasis aplikasi 

android beradasarkan masukan dari validator  ahli bahasa yaitu: 

a. Tampilan peta konsep sebelum diperbaiki, ada kesalahan ejaan dan penulisan. 

 
Gambar 3.12 Tampilan materi peta konsep sebelum diperbaiki 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

b. Tampilan materi sesudah diperbaiki. Ejaan dan penulisan sudah diperbaiki. 

 
Gambar 3.13 Tampilan peta konsep sesudah diperbaiki 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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c. Tampilan soal sebelum diperbaiki, ada kesalahan penulisan. 

 
Gambar 3.14 Tampilan soal sebelum diperbaiki penulisannya 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

d. Tampilan soal sesudah diperbaiki. Penulisan sudah diperbaiki. 

 
Gambar 3.15 Tampilan soal sesudah diperbaiki penulisannya 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

4. Revisi Hasil Uji Kelompok Kecil (Small Group Trials) 

Peserta didik saat uji satu-satu tidak memberikan saran. Peserta didik kelompok 

kecil memberikan beberapa saran. Saran perbaikan dan tindak lanjut hasil uji 

kelompok kecil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.17  Hasil uji kelompok kecil  

Responden Saran Tindak lanjut 

Peserta didik 1 Materinya dibuat makin menarik lagi 

supaya mudah dipahami. Soalnya 

diberi gambar 

Perbaikan tampilan dan 

soal 

Peserta didik 2 Materi sesuai pembelajaran. Materinya 

dibuat menarik lagi 

Perbaikan tampilan 

Peserta didik 3 - - 

Peserta didik 4 Aplikasi mudah digunakan. 

Panduannya dibuat lebih menarik  

Perbaikan tampilan 

Peserta didik 5 Materi dan soal diberikan gambar 

supaya menarik 

Menambah gambar pada 

materi dan soal 

Peserta didik 6 - - 

Peserta didik 7 - - 

Peserta didik 8 - - 

Peserta didik 9 - - 

Sumber: Data Primer Respon Peserta Didik Tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel 3.17, saran dari peserta didik uji kelompok kecil ditindaklanjuti 

dengan memperbaiki tampilan produk media peta berbasis aplikasi android agar 

lebih baik lagi. Berikut ini merupakan hasil tindak lanjut perbaikan media peta 

berbasis aplikasi android beradasarkan masukan dari peserta didik uji kelompok 

kecil yaitu: 

a. Tampilan soal sebelum diperbaiki. Soal belum dilengkapi gambar. 

 
Gambar 3.16 Tampilan soal sebelum diperbaiki belum dilengkapi gambar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

b. Tampilan sesudah diperbaiki. Soal sudah dilengkapi gambar. 

 
Gambar 3.17 Tampilan soal sesudah diperbaiki sudah dilengkapi gambar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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c. Tampilan rangkuman materi sebelum diperbaiki. Rangkuman materi belum 

dilengkapi gambar. 

 
Gambar 3.18 Tampilan rangkuman materi sebelum diperbaiki  

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

d. Tampilan rangkuman materi sesudah diperbaiki. Rangkuman materi sudah 

dilengkapi gambar. 

 
Gambar 3.19 Tampilan rangkuman materi sesudah diperbaiki sudah 

dilengkapi gambar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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e. Tampilan panduan penggunaan aplikasi sebelum diperbaiki. 

 
Gambar 3.20 Tampilan panduan penggunaan aplikasi sebelum diperbaiki  

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

f. Tampilan panduan penggunaan aplikasi sesudah diperbaiki lebih menarik. 

 
Gambar 3.21 Tampilan panduan penggunaan aplikasi sesudah diperbaiki  

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 
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3.4.6 Uji Coba Utama (Main Field Testing) 

Uji coba utama (main field testing) merupakan tahap keenam yang dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan media peta berbasis android yang 

dikembangkan sesuai kondisi sebenarnya di kelas dan mengetahui respon peserta 

didik sesudah menggunakan media tersebut. Efektivitas media peta berbasis 

android diketahui dari hasil selisih rata-rata pretest sebelum dan posttest sesudah 

menggunakan media peta berbasis android. Hasil efektivitas tersebut dikategorikan 

menjadi tinggi, sedang dan rendah untuk menentukan keefektifan media peta 

berbasis android dalam meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik. 

Respon peserta didik diketahui dari angket evaluasi setelah menggunakan media 

peta berbasis android. 

 

Penelitian pada uji coba utama menggunakan desain pre-experimental design 

dengan model desain one-group pretest-posttest design. Uji coba utama dilakukan 

setelah media peta berbasis android melalui uji coba pendahuluan dan revisi 

sehingga siap digunakan pada kelas eksperimen sebagai kelas yang mendapat 

perlakukan. Perlakuan pada uji coba utama diberikan kepada kelas VII G SMPN 1 

Tanjungsari dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan media peta 

berbasis android. Kelas VII G dipilih karena nilai pengetahuannya paling rendah 

dibandingkan kelas VII lainnya. Uji coba utama dilakukan kepada peserta didik 

kelas VII G sebanyak 32 orang yang diketahui dari Tabel 3.18 sebagai berikut: 
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Tabel 3.18 Subjek uji coba utama 

Subjek 
Nama Peserta 

Didik 

Jenis 

Kelamin 
Kelas 

Kategori 

Kemampuan 

Uji Coba 

Utama 

3. AP Laki-Laki VII G Rendah 

4. AS Laki-Laki VII G Rendah 

8. ES Perempuan VII G Rendah 

9.  EGR Laki-Laki VII G Rendah 

10. EP Perempuan VII G Rendah 

11. ES  Perempuan VII G Rendah 

14. IO Perempuan VII G Rendah 

15. IDL Laki-Laki VII G Rendah 

19. NA Perempuan VII G Rendah 

22. RAK Laki-Laki VII G Rendah 

23. RS Perempuan VII G Rendah 

24. RP Laki-Laki VII G Rendah 

25. RS Laki-Laki VII G Rendah 

26. SD Laki-Laki VII G Rendah 

28. VH Laki-Laki VII G Rendah 

29. YI Perempuan VII G Rendah 

1. AF Laki-laki VII G Sedang 

2. AR Laki-Laki VII G Sedang 

5. DFI Laki-Laki VII G Sedang 

6. DF Laki-Laki VII G Sedang 

7. DM Perempuan VII G Sedang 

13. FI Laki-Laki VII G Sedang 

17. MF Laki-Laki VII G Sedang 

18. MG Laki-Laki VII G Sedang 

20. OF Perempuan VII G Sedang 

21. PA Perempuan VII G Sedang 

27. VVS Perempuan VII G Sedang 

30. YF Laki-Laki VII G Sedang 

31. ZR Perempuan VII G Sedang 

12. EN Perempuan VII G Tinggi 

16. MD Perempuan VII G Tinggi 

32. ZSM Perempuan VII G Tinggi 

Sumber: Analisis hasil ulangan harian semester ganjil peserta didik kelas VII G 

SMP 1 Tanjungsari Tahun 2019/2020 (Diolah) 

 

Uji coba utama dilakukan kepada 32 orang peserta didik kelas VII G SMPN 1 

Tanjugsari Lampung Selatan pada pembelajaran IPS. Uji coba utama dilakukan 

dengan memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. 

Kemudian peserta didik melakukan pembelajaran IPS menggunakan media peta 

berbasis android yaitu aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)”. Tahap 

awal penggunaan media peta berbasis android masing-masing peserta didik diminta 
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untuk mengunduh/memasang/menginstal aplikasi melalui playstore dengan 

mengetik “Keragaman Etnik dan Budaya” pada kolom telusuri aplikasi dan klik 

instal. Penyebaran media juga dapat dilakukan dengan cara peneliti mengirim file 

APK (Android Package) kepada peserta didik atau mengirim melalui aplikasi 

SHAREit kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk mendaftar 

akun dan login sehingga dapat melakukan pembelajaran IPS melalui aplikasi 

tersebut.  

 

Pembelajaran IPS materi keragaman etnik dan budaya yang menggunakan model 

pembelajaran blended lerarning dengan metode pembelajaran tatap muka, 

pembelajaran online, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Materi 

pembelajaran IPS yang diajarkan pada kompetensi dasar 3.1 memahami konsep 

ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geografis, flora dan 

fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendididikan. Namun, sub 

materi keragaman etnik dan budaya yang dipelajari pada penelitian ini dengan 

menggunakan media peta berbasis android yang dilakukan selama 4x pertemuan.  

 

Setelah pembelajaran IPS selesai peserta didik diberikan post-test untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya 

(KEBUD)”. Tahap akhir pembelajaran IPS pada penelitian ini, peserta didik 

diminta untuk menyampaian pendapat/saran melalui lembar angket evaluasi 

penggunaan produk dengan kombinasi tertutup dan terbuka. Angket tersebut 

memiliki alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Respon peserta didik dianggap 
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positif apabila mendapat persentase ≥ 70%. Berikut ini hasil angket evaluasi produk 

tertutup yang digambarkan pada diagram batang sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3.22 Diagram batang respon peserta didik kelas VII G terhadap 

penggunaan media peta berbasis android pada pembelajaran IPS 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2019 

 

Gambar 3.22 menunjukkan bahwa respon peserta didik setelah menggunakan 

aplikasi berbasis android menunjukkan adanya persentase positif untuk masing-

masing peryataan. Hasil perhitungan tersebut terdapat delapan aspek yang memiliki 

persentase paling besar yaitu 100% dari total persentase 100% meliputi aspek 

pernah menggunakan aplikasi berbasis android, aspek media memiliki tampilan 

menarik, aspek materi dikemas dengan menarik, aspek media menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami, aspek media mendorong rasa ingin tahu, aspek media 

memudahkan dalam belajar, aspek media menambah pemahaman tentang materi 

IPS serta aspek media menambah minat dan motivasi belajar IPS peserta didik. 

Namun, aspek aplikasi dapat berjalan dengan baik pada smartphone memiliki 

100%
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Respon peserta didik kelas VII G terhadap penggunaan 

media peta berbasis android pada pembelajaran IPS
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persentase paling kecil yaitu 91% dari total persentase 100% dikarenakan beberapa 

kendala seperti sinyal yang kurang stabil maupun kualifikasi smartphone android 

yang kurang mendukung sehingga aplikasi kurang berjalan baik.  

 

Setelah melakukan pembelajaran IPS menggunakan aplikasi peta berbasis android. 

Peserta didik di kelas sebenarnya (VII G) juga memberikan pendapat dan saran 

aplikasi peta berbasis android pada kolom ulasan di  play store. Berikut ini pendapat 

dan saran perbaikan dari peserta didik kelas sebenarnya yaitu: 

 

Tabel 3.19  Pendapat dan saran perbaikan dari peserta didik kelas sebenarnya   

No 
Peserta 

Didik 
Pendapat dan Saran Tindak Lanjut 

1 ZM Aplikasi ini sangat mudah 

dipahami, materinya jelas 

dan animasinya menarik. 

Sarannya seharusnya diberi 

tahu salah dan benarnya 

setelah megklik koreksi  

Hanya menampilkan jumlah nilai 

jawaban benar dan salah. Tidak 

menampilkan pembahasannya. 

Tidak dapat ditindaklanjuti untuk 

sementara karena keterbatasan 

kemampuan peneliti  

2 VVS Sangat sulit dalam 

memahami soal, tapi 

aplikasi ini membuat saya 

giat belajar dan 

bersemangat dalam belajar  

- 

3 MG, 

SD, 

VH, FI 

Sangat bagus dan 

memberikan materi yang 

mudah dimengerti  

- 

4 DM Sangat suka dengan aplikasi 

ini dengan aplikasi ini 

memudahkan belajar 

- 

5 ES Sangat suka dengan aplikasi 

ini dan mudah dipahami 

- 

Sumber: kolom rating dan ulasan aplikasi “Keragaman Etnik da Budaya” yang 

ada di  play store tahun 2019 

 

Tabel 3.19 menunjukkan bahwa beberapa peserta didik memberikan pendapat yang 

positif tentang aplikasi ini. Terdapat pendapat dan saran dari peserta didik yang 
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memerlukan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut diperlukan pengembangan 

lanjutan dalam rangka memperbaiki kekurangan dan menambah fitur lain untuk 

menunjang pembelajaran IPS. 

 

3.5 Lokasi Penelitian  

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan di SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan. Pertimbangan SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan dipilihnya lokasi 

penelitian karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh guru IPS di sekolah 

tersebut yaitu mengenai minat belajar dan hasil belajar peserta didik tergolong 

rendah yang kurang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sehingga 

penelitian pengembangan media peta berbasis android ini diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

 

Pertimbangan lain dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena jarang ada penelitian 

pengembangan pembelajaran IPS berupa media peta berbasis android. Keadaan 

media pembelajaran IPS yang ada di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan masih 

belum mampu menciptakan pembelajaran IPS yang menarik dan aktif dimana 

peserta didik ikut serta ke dalam proses pembelajaran IPS secara menyeluruh, 

khususnya terhadap peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan. Guru IPS di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan juga belum 

sepenuhnya mengembangkan media sebagai penunjang proses pembelajaran IPS. 

Peserta didik di SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan juga diizinkan membawa 

smartphone ke sekolah dan hampir sebagian besar memiliki smartphone android, 

sehingga sangat membantu penelitian pengembangan berbasis android ini.  
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SMPN 1 Tanjungsari lokasinya terjangkau, kondisi dan regulasi sekolah yang 

mendukung kelancaran penelitian ini. Selain itu, alasan lain karena peneliti pernah 

melakukan penelitian di sekolah tersebut pada tahun 2017. Peneliti juga mendapat 

sambutan positif dari guru IPS kelas VII, peserta didik kelas VII, staf tata usaha dan 

kepala sekolah SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan yang dapat memperlancar 

penelitian ini sehingga pengembangan media peta berbasis android dapat 

diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. 

 

3.6 Subjek Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitan 

Populasi merupakan keseluruhan obyek maupun subyek yang diteliti. Setyosari 

(2012: 188) menyatakan bahwa populasi merujuk pada keseluruhan kelompok dari 

mana sampel-sampel diambil. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Tanjungsari Lampung Selatan berjumlah 224 siswa yang 

terbagi dalam tujuh kelas VII A-VIIG. Peserta didik kelas VII A berjumlah 32 

orang. Peserta didik kelas VII B berjumlah 33 orang. Peserta didik kelas VII C 

berjumlah 32 orang. Peserta didik kelas VII D berjumlah 32 orang. Peserta didik 

kelas VII E berjumlah 32 orang. Peserta didik kelas VII F berjumlah 32 orang. 

Peserta didik kelas VII G berjumlah 32 orang. 

 

3.6.2 Sampel Penelitan 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili obyek maupun subyek 

yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling sangat 

diperlukan dalam penelitian ini. Terdapat dua cara pengambilan sampel yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 119) bahwa pengambilan sampel pada 

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non 

probality sampling. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probability sampling denga jenis purposive sampling. 

Sugiyono (2010: 124) menyatakan purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.  

 

Sampel penelitian pada tahap uji coba utama adalah peserta didik kelas VII G 

SMPN 1 Tanjungsari sebanyak 32 orang. Beberapa pertimbangan memilih kelas 

VII G sebagai sampel pada uji coba utama dikarenakan presentase ketidaktuntasan 

pembelajaran IPS paling tinggi dibandingkan kelas lainnya dan sebagian peserta 

didik tampat kurang tertarik/kurang berminat mengikuti pembelajaran IPS. Dengan 

kata lain, peserta didik kelas VII G dipilih karena hasil belajar maupun minat belajar 

pada mata pelajaran IPS paling rendah dibandingkan kelas lainnya dan dapat 

mewakili seluruh subjek penelitian. 

 

Peserta didik kelas VII G SMPN 1 Tanjungsari sebagai sampel penelitian pada 

tahap uji coba utama diberikan perlakuan menggunakan produk pengembangan 

media peta berbasis android materi keragaman etnik dan budaya. Pertimbangan 

menggunakan media peta berbasis android karena peserta didik membutuhkan 

media sebagai alat bantu dalam mempelajari materi keragaman etnik dan budaya 

pada pembelajaran IPS. Materi keragaman etnik dan budaya Indonesia terbilang 
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cukup sulit sehingga tidak cukup dipelajari dari buku cetak saja, melainkan 

membutuhkan media lain untuk memvisualisasikannya melalui gambar dan peta 

yang tersaji pada media berbasis android. Setelah mempelajari materi keragaman 

etnik dan budaya tersebut, peserta didik dapat mengerjakan soal diskusi yang 

berbentuk essay dan soal pilihan ganda berbasis Information and Communication 

Technologies (ICT) yang tersaji pada media berbasis android untuk mengetahui 

hasil belajarnya. 

 

3.7 Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

3.7.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini berjudul, “Pengembangan Media Peta Berbasis Aplikasi Android 

Materi Keragaman Etnik Dan Budaya Pada Mata Pelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Memperhatikan Minat Belajar Peserta Didik 

Kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan”. Berdasarkan judul penelitian 

tersebut, terdapat tiga variabel yaitu sebagai berikut:  

1. Variabel terikat (dependent)  

Variabel terikat dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung 

Selatan.  

2. Variabel bebas (independent)  

Variabel bebas dilambangkan dengan X. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pengembangan media peta berbasis aplikasi android materi keragaman 

etnik dan budaya. 
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3. Variabel moderator  

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah minat belajar.  

 

3.7.2 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah 

1. Hasil belajar IPS 

Hasil belajar IPS merupakan hasil penilaian guru IPS yang menggambarkan 

penguasaan materi pelajaran IPS yang sudah dicapai oleh peserta didik berupa 

keputusan tentang tinggi rendahnya nilai peserta didik selama mengikuti proses 

belajar. Hasil belajar IPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil 

ulangan harian peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari pada mata 

pelajaran IPS tahun ajaran 2019/2020. 

2. Media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya 

Media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya 

merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran IPS di SMPN 1 Tanjungsari pada materi keanekragaman budaya 

dan etnik. 

3. Minat belajar IPS 

Minat belajar IPS terkait kecenderungan peserta didik untuk memusatkan 

perhatian rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap pembelajaran IPS. 

Peserta didik yang tertarik belajar IPS membuat pembelajaran menjadi aktif dan 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 
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3.7.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

1. Hasil belajar IPS 

Hasil belajar IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kognitif yang diperoleh setiap peserta didik melalui tes formatif yang 

dilaksanakan setelah selesainya proses pembelajaran IPS menggunakan media 

peta berbasis android pada materi keragaman etnik dan budaya. Tes formatif 

yang digunakan adalah soal tes obyektif yang dibuat oleh peneliti. Namun, 

sebelum diujikan pada penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji coba pada kelas 

lain yang bukan obyek penelitian dengan tujuan untuk melihat kelayakan soal 

tersebut.  

 

Bentuk soal tes obyektif pada penelitian adalah pilihan ganda sebanyak 40 soal 

dengan empat butir alternatif jawaban yaitu a, b, c dan d. Setiap soal yang 

dijawab salah diberikan nilai 0. Soal yang di jawab benar dibagi 4 dikalikan 

10. Jadi, nilai minimal yaitu 0 dan nilai maksimal yaitu 100. Hasil belajar 

peserta didik menggunakan media pembelajaran berbasis android materi 

keragaman etnik dan budaya di anggap baik jika 70% dari 32 peserta didik di 

kelas memperoleh nilai minimal 76 berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) di SMPN 1 Tanjungsari. Tingkat keberhasilan peserta didik 

dikategorikan menjadi dua yaitu hasil belajar rendah jika peserta didik 

mendapatkan nilai < 76 karena belum mencapai KKM dan hasil belajar tinggi 

jika peserta didik mendapatkan nilai ≥ 76. 
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2. Media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya 

Media peta berbasis android dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi 

“Keragaman Etnik dan Budaya (KEBUD)” yang berisikan rangkuman materi, 

gambar serta peta tematik digital. Peta tematik digital menampilkan keragaman 

etnik dan budaya berupa suku bangsa, rumah adat tradisonal, pakaian adat dan 

tarian daerah di Indonesia. pembelajaran IPS menggunakan media peta 

berbasis android yaitu Media peta berbasis android tersebut digunakan peserta 

didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari dalam proses pembelajaran IPS dengan 

memanfaatkan smartphone dan jaringan internet.  

 

Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan mengikuti desain ASSURE 

yang memilik 6 tahapan sebagai berikut:   

1) Analisis karakteristik peserta didik 

Analisis karakteristik dilakukan untuk mengetahui perilaku awal peserta 

didik sebelum menggunakan media peta berbasis android. Analisis 

karakteristik peserta didik tersebut juga diperlukan untuk mengetahui 

kebutuhan dan kendala yang dihadapi peserta didik selama proses 

pembelajaran IPS. Analisis karakteristik peserta didik pada penelitian ini 

diperoleh berdasarkan hasil angket minat belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran IPS di SMPN Tanjungsari.  

 

2) Menetapkan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran IPS pada penelitian ini berdasarkan kompetensi dasar 

yang dimuat pada silabus. Tujuan pembelajaran akan menentukan arah 
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keberhasilan proses pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS pada 

penelitian ini agar peserta didik dapat memahami keragaman etnik dan 

budaya yang ada di Indonesia. 

3) Memilih metode, media dan bahan ajar 

Metode, media dan bahan ajar digunakan agar peserta didik aktif selama 

proses pembelajaran IPS serta membuat pembelajaran lebih efektif. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari diskusi kelompok, tanya 

jawab dan penugasan. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media peta berbasis android. Bahan ajar yang digunakan terkait materi 

keragaman etnik dan budaya. 

4) Memanfaatkan bahan dan media pembelajaran 

Memanfaatkan bahan dan media pembelajaran perlu dilakukan secara 

optimal agar dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran IPS. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pengembangan 

produk media pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif, fleksibel dan 

menyajikan berbagai fitur terkait materi pembelajaran IPS. 

5) Melibatkan peserta didik dalam proses belajar 

Proses pembelajaran IPS hendaknya melibatkan peserta didik dalam 

rangkaian kegiatan proses pembelajaran IPS. Keterlibatkan peserta didik 

akan memacu keaktifan dan meningkatkan minat belajarnya sehingga hasil 

belajarnya juga ikut meningkat. Peserta didik terlibat untuk mengumpulkan 

informasi, mengeksplorasi, menganalisis masalah, berdiskusi dan 

mempersentasikan hasilnya di depan kelas.  
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6) Evaluasi dan revisi 

Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media 

dan materi yang dipilih dapat mencapai tujuan pembelajaran IPS. 

 

3. Minat belajar IPS 

Sub-indikator untuk mengukur minat belajar IPS meliputi 1) perhatian, 2) 

tertarik untuk bertanya, 3) tertarik untuk menjawab pertanyaan, 4) berani tampil 

didepan kelas, 5) bersungguh-sungguh dalam belajar, 6) bersemangat dalam 

pembelajaran, 7) bergembira dalam pembelajaran, 8) kehendak untuk 

memecahkan masalah dalam pembelajaran, 9) kehendak untuk menghargai 

pendapat teman dan 10) kehendak untuk bekerja sama dalam kelompok. Data 

minat belajar IPS peserta didik diperoleh menggunakan lembar angket minat 

belajar yang dibuat oleh peneliti. Setiap sub-indikator minat belajar dibuat 1 

kolom penilaian, sehingga totalnya berjumlah 10 kolom indikator pada lembar 

angket minat belajar IPS. Minat belajar IPS diamati saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan cara menceklist salah satu kolom indikator pada lembar 

angket minat belajar IPS peserta didik.  

 

Setiap indikator minat belajar memiliki kriteria penilaian yaitu peserta didik 

diberikan skor 5 “sangat berminat” jika peserta didik menunjukkan sudah 

ambil bagian dalam pembelajaran sesuai indikator secara terus menerus dan 

ajeg/konsisten, peserta didik diberikan skor 4 “berminat” jika peserta didik 

menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran  sesuai 

indikator tetapi belum ajeg/konsisten, peserta didik diberikan skor 3 “cukup 
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berminat” jika peserta didik menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian 

dalam pembelajaran sesuai indikator tetapi belum ajeg/konsisten, peserta didik 

diberikan skor 2 “tidak berminat” jika peserta didik menunjukkan sama sekali 

tidak ambil bagian dalam pembelajaran sesuai indikator dan peserta didik 

diberikan skor 1 “sangat tidak berminat” jika peserta didik menunjukkan sama 

sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran sesuai indikator dan tidur saat 

proses pembelajaran. Dengan demikian, skor terendah adalah 10 dan skor 

tertinggi adalah 50. Minat belajar dikategorikan menjadi dua yaitu minat 

belajar rendah jika peserta didik mendapatkan interval skor total yaitu 10-25 

dan minat belajar tinggi jika peserta didik mendapatkan interval skor total 

yaitu 26-50. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.8.1 Tes Hasil Belajar 

Tes bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif sebelum (pretest) dan sesudah 

(posttest) menggunakan media peta berbasis android pada pembelajaran IPS. 

Penelitian ini menggunakan jenis tes formatif dan bentuk soal tes obyektif berupa 

pilihan ganda sebanyak 40 soal tentang materi keragaman etnik dan budaya dengan 

menggunakan empat pilihan jawaban yaitu a, b, c dan d. Setiap soal salah memiliki 

bobot 0 dan setiap soal benar memiliki bobot 2,5 sehingga peserta didik 

mendapatkan nilai minimal yaitu 0 dan nilai maksimal yaitu 100. Cara penilaiannya 

dengan menjumlahkan jawaban benar peserta didik dikalikan bobot soal benar. Jika 
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jawaban benar peserta didik berjumlah 40 soal dikalikan bobot soal benar 2,5 maka 

total nilai peserta didik berjumlah 100.  

 

Kisi-kisi 40 soal pilihan ganda pretest dan posttest terkait KD 3.1Memahami 

konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora 

dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan 

(Lampiran 23). Empat puluh soal pilihan ganda tersebut terdiri dari 10 soal materi 

keragaman dan persebaran etnik/suku bangsa di Indonesia; 10 soal materi 

keragaman dan persebaran bahasa di Indonesia; 10 soal materi keragaman dan 

persebaran budaya di Indonesia (rumah adat, pakaian adat, tarian daerah dan senjata 

tradisional di Indonesia; serta 10 soal materi penyebab, dampak positif dan dampak 

negatif, serta sikap ditengah keberagaman di Indonesia. 

 

Soal tersebut dibuat oleh peneliti sehingga sebelum diujikan di kelas eksperimen 

terlebih dahulu diujicobakan kepada peserta didik kelas VII A yang bukan merupakan 

subjek penelitian. Tujuannya untuk melihat kelayakan soal tersebut. Soal tersebut 

dikatakan layak apabila sudah di uji validatas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukarannya. Setelah dikatakan layak, 40 soal pilihan ganda tersebut yang 

diberikan kepada peserta didik kelas VII G sebagai kelas eksperimen saat uji coba 

utama.  

 

Penilaian pretest pada uji coba utama sebelum menggunakan aplikasi media peta 

berbasis android dilakukan dengan cara membagikan kertas berisikan 40 soal 
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pilihan ganda tentang materi keragaman etnik dan budaya serta kertas jawaban 

kepada peserta didik. Penilaian pretest secara manual dilakukan dengan mengoreksi 

kertas jawaban peserta didik tersebut. Penilaian pretest hasil belajar di kelas VII G 

dilaksanakan pada pertemuan ke-1 tanggal 23 oktober 2019 untuk mengukur 

kemampuan peserta didik sebelum menggunakan media peta berbasis android  

 

Penilaian posttest pada uji coba utama sesudah menggunakan aplikasi media peta 

berbasis android dilakukan melalui Aplikasi “Keragaman Etnik dan Budaya” yang 

menyajikan 40 soal pilihan ganda berbasis Information and Communication 

Technologies (ICT) untuk mengasah kemampuan peserta didik tentang materi 

keragaman etnik dan budaya Indonesia. Penilaian posttest hasil belajar di kelas VII 

G dilaksanakan pada pertemuan ke-5 tanggal 20 november 2019 untuk mengukur 

kemampuan peserta didik sebelum menggunakan media peta berbasis android.  

 

3.8.2 Angket 

Angket pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data validasi kelayakan 

produk oleh ahli (ahli media, ahli materi dan ahli bahasa), evaluasi pendapat/respon 

peserta didik mengenai produk media peta berbasis android yang telah 

dikembangkan serta minat belajar peserta didik. Angket untuk validator ahli media, 

ahli materi dan ahli bahasa menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban 

Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2 dan Sangat 

Tidak Setuju (STS)=1. Menurut Sugiyono (2010: 134-135) skala pengukuran Likert 

yakni Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang selanjutnya disebut 
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dengan variabel penelitian. Indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaaan. Jawaban setiap instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. Angket yang menggunakan skala Likert pada penelitian ini tidak 

memiliki pernyataan negatif, karena angket digunakan untuk menilai kelayakan 

media pembelajaran.  

 

Angket yang menggunakan skala Likert yaitu angket validasi produk untuk ahli 

media, angket validasi produk untuk ahli materi, angket validasi produk untuk ahli 

bahasa. Kisi-kisi angket angket validasi produk untuk ahli media berjumlah 21 

pernyataan yang terdiri dari tiga belas pernyataan terkait aspek rekayasa perangkat 

lunak dan delapan pernyataan terkait aspek tampilan visual (Lampiran 8). Kisi-kisi 

angket angket validasi produk untuk ahli materi berjumlah 19 pernyataan yang 

terdiri dari delapan pernyataan terkait aspek materi, enam pernyataan terkait aspek 

soal, dua pernyataan terkait aspek bahasa dan tiga pernyataan terkait aspek 

keterlaksanaan (Lampiran 8). Kisi-kisi angket angket validasi produk untuk ahli 

bahasa berjumlah 10 pernyataan yang terdiri dari tiga pernyataan terkait aspek 

lugas, satu pernyataan terkait aspek komunikatif, satu pernyataan terkait aspek 

dialogis dan interaktif, satu pernyataan terkait aspek kesesuaian perkembangan 

peserta didik, dua pernyataan terkait aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa, dua 

pernyataan terkait aspek istilah dan simbol/ikon (Lampiran 8). 

 

Angket evaluasi media untuk peserta didik yang digunakan pada penelitian ini 

bersifat kombinasi antara terbuka dan tertutup untuk mengetahui pendapat atau 
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respon peserta didik mengenai produk media peta berbasis android yang 

dikembangkan. Angket evaluasi media untuk peserta didik  menggunakan skala 

Guttman dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Menurut Sugiyono (2010: 

139) skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 

tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; 

“ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain. 

Kisi-kisi angket evaluasi media untuk peserta didik berjumlah 14 pernyataan yang 

terdiri dari satu pernyataan terkait aspek riwayat penggunaan, dua pernyataan 

terkait aspek rekayasa perangkat lunak, dua pernyataan terkait aspek tampilan 

visual serta sembilan pernyataan terkait aspek desain pembelajaran (Lampiran 32). 

 

Pembagian angket minat belajar peserta didik kelas VII di SMPN 1 Tanjungsari 

dilakukan pada pembelajaran IPS sebanyak dua kali yaitu sebelum dan sesudah 

menggunakan media peta berbasis android. Angket minat belajar tersebut 

dilakukan dengan menggunakan lembar angket yang berisikan sepuluh sub-

indikator minat belajar peserta didik untuk diceklis sesuai skala penilaian Likert 

dengan alternatif jawaban Sangat Berminat (SB)=5, Berminat (B)=4, Cukup 

Berminat (CB)=3, Tidak Berminat (TB)=2 dan Sangat Tidak Berminat (STB)=1. 

Kisi-kisi instrumen angket minat belajar peserta didik pada penelitian ini berisikan 

10 sub-indikator yang terdiri dari sub-indikator pertama yaitu perhatian, sub-

indikator kedua yaitu tertarik untuk bertanya, sub-indikator ketiga yaitu tertarik 

untuk menjawab pertanyaan, sub-indikator keempat yaitu berani tampil didepan 

kelas, sub-indikator kelima yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar, sub-indikator 

keenam yaitu bersemangat dalam pembelajaran, sub-indikator ketujuh yaitu 
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bergembira dalam pembelajaran, sub-indikator kedelapan yaitu kehendak untuk 

memecahkan masalah dalam pembelajaran, sub-indikator kesembilan yaitu 

kehendak untuk menghargai pendapat teman dan sub-indikator kesepuluh yaitu 

kehendak untuk bekerja sama dalam kelompok (Lampiran 17). 

 

3.9 Uji Instrumen Soal Tes Hasil Belajar 

Uji instrumen tes hasil belajar berupa butir-butir soal yang di uji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. 

3.9.1 Uji Validitas 

Sugiyono (2010: 363) menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan  

data. Uji validitas dilakukan menggunakan rumus korelasi Pearson Product 

Moment yang menghubungkan skor faktor (x) dan skor total (y). Menurut Riduwan 

(2015: 227) rumus korelasi Pearson Product Momen yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛𝑥𝑦 − (𝑥)(𝑦)

√{𝑛𝑥2 − (𝑥)2}{𝑛𝑦2 − (𝑦)2}
 

 

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel  dengan tabel taraf signifikan (α) = 0,05 

maka instrumen valid. Begitupun sebaliknya, apabila rhitung < rtabel  dengan taraf 

signifikan 0,05 maka instrumen tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 

soal pilihan ganda telah memenuhi kriteria dengan ketentuan rxy ˃ r tabel (0,30) 

sehingga soal dapat diujikan kepada peserta didik.  

 

Hasil uji validitas soal tes yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 40 butir soal 

pilihan ganda tentang materi keragaman etnik dan budaya terdiri dari nomor soal 1 
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sampai dengan nomor soal 40 memiliki kriteria valid dengan persentase 100% 

karena hasil r hitung lebih besar dari r tabel = 0,349 (Lampiran 23).  

 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013: 122) uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Alpha 

yaitu: 

   r11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

 𝑖2 

 𝑡2 )  

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel  dengan taraf signifikan (α) = 0,05 maka 

instrumen memenuhi syarat reliabilitas. Begitupun sebaliknya, apabila rhitung <  rtabel 

dengan taraf signifikan 0,05 maka instrumen tidak memenuhi syarat reliabilitas. 

Kemudian digolongkan ke dalam interval koefisien untuk menentukan tingkat 

reliabilitasnya yang diketahui dari Tabel 3.20 sebagai berikut: 

Tabel 3.20 Interpretasi koefisien korelasi nilai r 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1. 0,00-0,199 Sangat Rendah 

2. 0,20-0,399 Rendah 

3. 0,40-0,599 Cukup 

4. 0,60-0,799 Kuat 

5. 0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Riduwan (2015: 228) 

 

Hasil uji reliabilitas soal tes yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 40 butir 

soal pilihan ganda tentang materi keragaman etnik dan budaya memiliki koefisien 

0,890 dengan kriteria sangat kuat dan memenuhi syarat reliabilitas karena rhitung= 

0,890 > rtabel = 0,349 (Lampiran 27). Artinya soal tes pada penelitian ini dapat 

digunakan lebih dari satu kali dengan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Soal 

ini dianggap dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten untuk 

pengukuran yang sama, sebaliknya tidak bisa diandalkan apabila pengukuran yang 

sama memberikan hasil yang berbeda-beda. 
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3.9.3 Uji Daya Pembeda 

Ukuran daya pembeda (D) adalah selisih antara proporsi jawaban benar dari 

kelompok tinggi dengan proporsi jawaban benar dari kelompok rendah. Untuk 

mengukur daya pembeda dari setiap butir soal, daya pembeda dihitung dengan 

rumus yaitu: 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan: 

D = Indeks daya pembeda  

BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawan soal dengan benar  

BB = Banyak peserta kelompok bawah yang menjawan soal dengan benar  

JA = Banyak peserta kelompok atas 

JB = Banyak peserta kelompok bawah  

Sumber: Arikunto (2013: 228) 

 

Ukuran untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat reliabilitas, digunakan kriteria 

daya pembeda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.21 berikut: 

Tabel 3.21 Tafsiran daya pembeda 

No. Daya Pembeda Kriteria 

1. 0,00-0,20 Jelek 

2. 0,21-0,40 Cukup 

3. 0,41-0,70 Baik 

4. 0,71-1,00 Baik Sekali 

Sumber: Arikunto (2013: 232) 

 

Hasil uji daya pembeda soal yang telah dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 3.22 Daya pembeda soal 

No. Kriteria Nomor Soal Jumlah Presentase (%) 

1. Cukup 4, 10, 15, 18, 22, 34 6 15,00 

2 Baik 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

34 85,00 

Total 40 100,00 

 Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel 3.22 diketahui bahwa daya pembeda soal memiliki kriteria 

cukup dan baik. Terdapat 6 soal memiliki kriteria cukup dengan persentase sebesar 

15% dari total persentase 100% dan 34 soal memiliki kriteria baik dengan 

persentase sebesar 85% dari total persentase 100%. Ditinjau dari hasil daya 

pembeda soal, butir soal pada penelitian ini dapat dipertahankan untuk digunakan 

lagi. 

 

3.9.4 Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran menunjukkan butir soal tergolong sukar, sedang, atau mudah. 

Untuk mencari tingkat kesukaran, tingkat kesukaran dihitung dengan rumus yaitu: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

TK = Tingkat kesukaran  

BA = Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS =  Jumlah seluruh siswa peserta test 

Sumber: Arikunto (2013: 223) 

 

Makin besar harga TK, makin mudah butir soal tersebut sehingga dapat juga disebut 

tingkat kemudahan. Kriteria untuk menafsirkan nilai tingkat kesukaran dapat 

diketahui pada Tabel 3.23 berikut ini: 

 

Tabel 3.23 Kriteria tingkat kesukaran soal 

No. Nilai Tingkat Kesukaran Soal Tafsiran 

1. 0,00 -0,30 Sukar 

2. 0,31 -0,70 Sedang 

3. 0,71 -1,00 Mudah 

Sumber: Arikunto (2013: 225) 

 

Uji tingkat kesukaran soal yang telah dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.24 Tingkat kesukaran soal  

No. Kriteria Nomor Soal Jumlah Presentase (%) 

1 Mudah 3, 4, 10, 11, 18, 19, 22, 24, 26, 

27, 29, 32, 37, 39, 40 

15 37,50 

2 Sedang 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 

33, 34, 35, 36, 38 

23 57,50 

3 Sukar 6, 25 2 5,00 

Total 40 100,00 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3.24 diketahui bahwa tingkat kesukaran memiliki kriteria 

mudah, sedang dan sukar. Terdapat 15 soal memiliki kriteria mudah dengan 

persentase sebesar 37,5% dari total persentase 100%, 23 soal memiliki kriteria 

sedang dengan persentase sebesar 57,5% dari total persentase 100% dan 2 soal 

memiliki kriteria sukar dengan persentase sebesar 5% dari total persentase 100%. 

Ditinjau dari hasil tingkat kesukaran soal, butir soal pada penelitian ini dapat 

dikatakan baik karena soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan 

analisis deskriptif kualitatif. Data-data telah diperoleh pada penelitian ini 

selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui penilaian/pendapat dari produk 

yang dikembangkan dan menarik kesimpulan tentang produk pengembangan media 

peta berbasis android pada pembelajaran IPS materi keragaman etnik dan budaya. 

Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis kelayakan produk, analisis data 

pendapat peserta didik dan analisis data hasil belajar peserta didik sebagai berikut: 
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3.10.1 Analisis Kelayakan Produk 

Kelayakan produk media peta berbasis aplikasi android dianalisis melalui beberapa 

langkah sebagai berikut. 

a. Ketentuan Skoring Angket 

Ketentuan skoring angket kelayakan produk media peta berbasis aplikasi 

android dianalisis sebagai berikut: 

Tabel 3.25 Ketentuan pemberian skor 

Kriteria Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiono (2010: 136) 

 

 

b. Rekapitulasi angket  

 Skor penilaian ditabulasi, direkapitulasi dan dianalisis berdasarkan skor rata-rata 

setiap indikator. 

c. Menghitung nilai rata-rata skor dari setiap indikator yang diperoleh dengan 

rumus 

x  =
∑ 𝑥

𝑛
 

Keterangan: 

x  = Skor rata-rata 

∑ 𝑥 =  Jumlah skor 

𝑛  =  Jumlah pernyataan 

 

d. Menganalisis hasil penilaian produk peta berbasis aplikasi android berdasarkan 

pada tabel konversi yang dibuat dengan memperhatikan jarak interval. Menurut 

Widoyoko (2013:115) jarak kelas interval dengan skala lima dapat ditentukan 

dengan rumus: 
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Jarak kelas interval= 
Nilai maksimal−nilai minimal

Jumlah kelas interval
 

 

Penelitian ini memiliki nilai maksimal=5, nilai minimal= 1 dan kelas interval= 

3 sehingga jarak kelas interval yaitu: 

Jarak kelas interval= 
5 − 1

3
 = 

4

5
 = 1,3 

 

Berdasarkan jarak kelas interval maka dapat disusun Tabel 3.26 kategori 

penilaian produk peta berbasis aplikasi android yaitu: 

 

Tabel 3.26 Kategori penilaian aplikasi peta berbasis android 

No. Rata-rata skor Kategori 

1. 3,8 s.d. 5,0 Layak 

2. 2,4 s.d. 3,7 Cukup Layak 

3. 1,0 s.d. 2,3 Kurang layak 

  Sumber: Pengolahan Data Tahun 2019 

 

3.10.2 Analisis Data Pendapat Peserta Didik 

Data pendapat peserta didik diperoleh dari angket kombinasi tertutup dan terbuka. 

Alternatif jawaban pada angket tertutup adalah “Ya” skor 1 dan “Tidak” skor 0. 

Persentase tiap nomor dihitung menggunakan rumus yaitu: 

Persentase tiap nomor (%) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑦𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 ×  100 

 

Menurut Khabibah dalam Kiswanto (2012) menyatakan respon siswa dianggap 

positif bila mendapat persentase ≥ 70%.  Analisis data pada angket tertutup 

menggunakan teknik analisis data deskriptif. 

 

3.10.3 Analisis Data Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar peserta didik diperoleh dari uji coba produk peta berbasis aplikasi 

android pada kelompok sebenarnya menggunakan model desain one-group pretest-
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posttest design. Analisis ini menggunakan uji satu sampel untuk rata-rata (one 

sampel t-test) untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata pretest dan post-test kelas 

eksperimen pada mata pelajaran IPS yang telah ditentukan. Peserta didik di kelas 

eksperimen selama lima kali pertemuan menggunakan media peta berbasis android 

untuk mempelajari materi keragaman etnik dan budaya pada pembelajaran IPS. 

Pertemuan pertama peserta didik diberikan pretest untuk mengetahui nilai rata-rata 

awal sebelum menggunakan media peta berbasis android, sedangkan pertemuan 

kelima peserta didik diberikan posttest untuk mengetahui nilai rata-rata akhir 

setelah menggunakan media peta berbasis android. Hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran IPS diketahui dari nilai rata-rata pretest dan post-test tersebut. Hasil 

belajar tersebut menentukan tingkat keberhasilan atau tingkat ketercapaian tujuan 

pembejaran IPS yang dikehendaki. 

 

3.11 Uji Persyaratan Analisis Data 

3.11.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan rumus Chi 

Kuadrat. Menurut Riduwan (2015: 190) rumus Chi Kuadrat yaitu: 

𝑋2 = 
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

 

Keterangan: 

x2 = Nilai khi-kuadrat 

fo = Frekuensi hasil 

fe = Frekuensi teoritik atau ekspektasi/harapan 
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Jika X2 
hitung  ≥ X2 

tabel  dengan (α) = 0,05 maka distribusi data tidak normal. 

Begitupun sebaliknya, jika X2 
hitung  ≤ X2 

tabel dengan a= 0,05 maka distribusi data 

normal (Riduwan, 2015: 191). 

 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program komputer IBM 

Statistics SPSS 22 melalui uji One Sample Kalmogorov Smirnov dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

c. Jika signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) > 0,05, maka residual berdistribusi 

normal. 

d. Jika signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) < 0,05, maka residual tidak berdistribusi 

normal (Priyatno, 2010: 147). 

 

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan rumus One Sample 

Kalmogorov Smirnov pada aplikasi IBM Statistics SPSS 22 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.27 Hasil uji normalitas nilai pretest dan posttest  peserta didik kelas VII G 

SMPN 1 Tanjungsari 

Hasil Belajar 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df   Sig. 

Pretest  .101 32 .200 

Posttest  .139 32 .119 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2020 

 

Tabel 3.27 menunjukkan bahwa data pretest memperoleh nilai Sig. > 0,05 yaitu 

0,20 > 0,05 artinya data pretest nilai hasil belajar peserta didik berdistribusi normal 

dan data posttest juga memperoleh nilai Sig. > 0,05 yaitu 0,11 > 0,05 artinya data 

posttest nilai hasil belajar peserta didik berdistribusi normal. Dengan demikian, data 

hasil pretest dan posttest pada kelas uji coba berdistribusi normal sehingga dapat 

dilakukan ji t satu sampel (one sample t test). 
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3.11.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh memiliki varians 

yang sama (homogen) atau tidak. Setyosari (2012: 238) skor-skor paling mudah 

untuk dikomparasikan secara parametris apabila varian atau sebarannya (s2) pada 

kedua kelompok sama (homogen). Menurut Riduwan (2015: 186) uji homogenitas 

varian dilakukan dengan Uji F dengan rumus yaitu:  

F= 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Jika F hitung ≥ F tabel, maka varian tidak homogen dengan taraf signifikan (α) =0,05. 

Sebaliknya, jika  F hitung ≤ F tabel, maka varian homogen dengan taraf signifikan (α) 

=0,05 (Riduwan, 2015: 186). 

 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program komputer IBM 

Statistics SPSS 22 melalui uji One Way Anova dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

c. Jika signifikansi < 0,05, maka varian data tidak sama. 

d. Jika signifikansi > 0,05, maka varian data sama (Priyatno, 2010: 100). 

 

Hasil uji homogenitas yang dilakukan menggunakan aplikasi IBM Statistics SPSS 

22 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.28 Hasil uji homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,099 8 15 ,415 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2020 
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Tabel 3.28 menunjukkan data hasil belajar pretest dan posttest memiliki varian 

sama (homogen). Nilai Sig. > 0,05 yaitu 0,415 > 0,05 artinya kedua data bervarian 

sama (homogen). 

 

3.11.3 Uji Interaksi 

Uji interaksi disebut juga dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut 

Liana (2009: 93) Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi 

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel 

independen) dengan sebagai berikut: 

 
Y= 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥1𝑥2 + e  

Keterangan 

Y = nilai yang diramalkan 

a = nilai konstanta 

b = nilai koefisien variabel 
𝑥1     = variabel independen 1 (penggunaan media peta berbasis android) 
𝑥2     = variable independen 2 (minat belajar) 
𝑥1𝑥2 = variabel moderating (interaksi antara variabel X1 dan X2) 

 

Uji interaksi dilakukan untuk memeriksa interaksi antara variabel yang diduga 

saling berinteraksi. Menurut Widhiarso (2011: 1) interaksi menunjukkan pola tiap 

faktor yang diuji berbeda. Pola berbeda ini akan lebih mudah dipahami dengan 

melihat adanya persilangan garis pada grafik. Tidak ada interaksi jika kedua garis 

terlihat paralel dan tidak terlihat adanya potongan garis yang ditunjukkan oleh 

grafik, sedangkan ada interaksi jika terlihat ada potongan garis yang ditunjukkan 

oleh grafik. 
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Uji interaksi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui interaksi antara media 

peta berbasis aplikasi android dan minat belajar untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. Uji interaksi pada 

penelitian menggunakan teknik uji ANAVA dua jalur dengan rumus berikut ini 

(Arikunto, 2012: 297). 

JKA x B =∑(∑XA dan B)
2
∕nK –  (∑XT)

2
∕N– JKA  –  JKB 

 

Keterangan: 

JKA x B = jumlah kuadrat interaksi 

JKA  = jumlah kuadrat total variabel A (penggunaan media peta berbasis 

android) 

JKB  = jumlah kuadrat total variabel B (minat belajar) 

 

Data hasil belajar peserta didik (hasil tes akhir) dianalisis dengan ANAVA dua 

jalur dan pengujian hipotesis dengan perhitungan uji F pada taraf signifikan 0,05 

yang sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas sampel (uji 

Lilliefors dengan α = 0,05) dan uji homogenitas varians (uji Barlett dengan α 

= 0,05). Prosedur analisis variansi dua jalur yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.29 Analisis Variansi Dua Jalur 

Source of Variance SS Df MsS F 

Between Groups SSB dfB MSB FB 

A SS1 df1 MS1 F1 

B SS2 df2 MS2 F2 

A*B SS1x2 df1x2 MS1x2 F1x2 

Within Groups SSW dfW MSW  

Total SST dfT   

Sumber: Sudjana (2001: 36 – 40) 
 

Keterangan: 

A = Variabel A (penggunaan media peta berbasis android) 

B = Variabel B (minat belajar) 

A*B = Variabel A * Variabel B 

SS = Sum Square = Jumlah Kuadrat 
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SSB  = Sum Square Between Group = Jumlah Kuadrat Antar Grup 

SST = Total Sum Square = Jumlah Kuadrat Total 

SSW = Sum Square Within Group = Jumlah Kuadrat Dalam Grup (Error) 

Df = Degree of freedom = derajat kebebasan 

MsS =  Mean Squares = Rata-rata Kuadrat 

MSB  = Mean Square Between Group = Jumlah Rata-Rata Antar Grup 

MSW = Mean Square Within Group = Jumlah Rata-Rata t Dalam Grup (Error) 

MSB  = SSB/ v1 

MSW  = SSW/ v2 

 

Uji interaksi dilakukan untuk mengetahui interaksi penggunaan media peta berbasis 

android, minat belajar dan hasil belajar peserta didik kelas VII G SMPN 1 

Tanjungsari. Hasil uji interaksi yang dilakukan dengan menggunakan rumus 

ANAVA dua jalur pada aplikasi IBM Statistics SPSS 22 diketahui pada Tabel 3.30 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.30 Hasil uji interaksi 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   HASIL_BELAJAR 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 5750,510a 1 5750,510 45,444 ,000 

Intercept 122194,010 1 122194,010 965,653 ,000 

Media_Peta 0,000 0       

Minat_Belajar_Postte

st 
5750,510 1 5750,510 45,444 ,000 

Media_Peta * 

Minat_Belajar_Postte

st 

0,000 0       

Error 3796,208 30 126,540     

Total 209733,000 32       

Corrected Total 9546,719 31       

a. R Squared = ,740 (Adjusted R Squared = ,731) 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2020 

 

Hasil uji ANAVA dua jalur dengan SPSS diperoleh nilai Signifikansi yaitu 0,000 

< 0,05 maka dapat dikatatakan signifikan. Untuk mengetahui interaksi antara media 

peta berbasis android, minat belajar dan hasil belajar peserta didik diketahui dari 

grafik di bawah ini.  
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Gambar 3.23 Interaksi penggunaan media peta berbasis android, minat belajar dan 

hasil belajar 

Sumber: Data peneliti yang diolah tahun 2020 

 

Gambar 3.23 menunjukkan tidak ada interaksi antara media peta berbasis android, 

minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut dikarenakan tidak ada 

persilangan/perpotongan garis pada grafik sehingga ketiga variabel tersebut tidak 

saling berinteraksi.  

 

3.12  Pengujian Hipotesis 

3.12.1 Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama bertujuan untuk mengetahui terwujudnya produk pengembangan 

media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya pada mata 

pelajaran IPS yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

memperhatikan minat belajar peserta didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari 

Lampung Selatan. Pengujian hipotesis pertama berdasarkan hasil pengembangan 

produk media peta berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya 
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dengan menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan Borg and Gall yang 

dikombinasikan dengan desain ASSURE. 

 

3.12.2 Hipotesis Kedua 

Uji hipotesis kedua menggunakan uji perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata hasil pretest peserta didik sebelum diberi perlakuan (treatment) 

dan hasil posttest sesudah diberi perlakuan (treatment) menggunakan media peta 

berbasis aplikasi android materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran 

IPS. Untuk mengetahui perbedaan dua rata-rata ini menggunakan uji satu pihak (uji 

t/t-test) yaitu uji pihak kiri. Rumus uji uji t/t-test (Sugiono, 2012: 273) sebagai 

berikut: 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

𝑠𝑔√
1
𝑛1

+
1

𝑛2
   

 

Dengan  

𝑠𝑔 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

Keterangan:  

𝑋1 = Rata-rata post-test (sesudah menggunakan media peta berbasis aplikasi 

android)    

𝑋2 = Rata-rata pre-test (sebelum menggunakan media peta berbasis aplikasi 

android)    

n1 = Jumlah subyek post-test 

n2 = Jumlah subyek pre-test 

𝑆1 = Simpangan baku post-test 

𝑆2 = Simpangan baku pre-test 

𝑆  1
2  = Varian kelompok post-test 

𝑆  2
2  = Varian kelompok pre-test 

𝑠𝑔 = Varian gabungan 
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Setelah diperoleh thitung dan ttabel maka dilakukan pengujian dengan kriteria H0  

diterima apabila thitung < ttabel dan H0 ditolak apabila thitung > ttabel dengan taraf 

signifikan 0,05 dan dk= n- k- 1.  Dasar pengambilan keputusan lain yaitu: 

 Jika nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima dan Hs ditolak. 

 Jika nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

3.12.3 Hipotesis Ketiga 

Uji hipotesis ketiga menggunakan uji gain ternormalisasi (N-gain) untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penggunaan media peta berbasis android pada 

pembelajaran IPS. Peningkatan hasil belajar IPS peserta didik kelas VII SMPN 1 

Tanjungsari Lampung Selatan pada materi keragaman etnik dan budaya diketahui 

dari skor gain yang ternormalisasi. N-gain diperoleh dari pengurangan skor posttest 

dengan skor pretest dibagi oleh skor maksimum dikurang dengan skor pretest 

dengan menggunakan rumus N-gain  (Meltzer, 2002: 120) sebagai berikut: 

𝑔 =  
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

𝑔 = N-gain   

𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 = Skor posttest 

𝑆𝑝𝑟𝑒 = Skor pretest 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimum   

 

Kategori: 

Tinggi = g > 0,7  

Sedang = 0,3 < g ≤ 0,7 

Rendah = g ≤ 0,3 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Media peta berbasis aplikasi android yang dikembangkan pada penelitian ini 

menggunakan tahapan model pengembangan Borg and Gall dikombinasikan 

dengan desain ASSURE agar pembelajaran IPS lebih efektif sesuai kebutuhan 

serta meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik.Tahap pertama 

Borg & Gall adalah penelitian dan pengumpulan informasi (research and 

information collecting). Tahap kedua Borg & Gall adalah perencanaan 

(planning). Tahap ketiga Borg & Gall adalah pengembangan produk awal 

(develop preliminary form of product) berupa media peta berbasis android yang 

dikombinasikan mengikuti enam langkah desain ASSURE.  

 

Langkah pertama ASSURE adalah analisis karakteristik peserta didik pada 

pembelajaran IPS (analyze learners). Langkah kedua ASSURE adalah 

menetapkan tujuan pembelajaran IPS (state standard and objectives). Langkah 

ketiga ASSURE adalah memilih metode, media dan bahan ajar IPS (select 

strategi, technology, media, and materials). Langkah keempat ASSURE adalah 

memanfaatkan bahan dan media pembelajaran IPS (utilize matrials). Langkah 

kelima ASSURE adalah melibatkan peserta didik dalam proses belajar IPS 
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(require learners participation). Langkah keenam ASSURE adalah evaluasi 

dan revisi (evaluated and revise). Tahap keempat Borg & Gall  adalah uji coba 

pendahuluan (preliminary field and testing). Tahap kelima Borg & Gall adalah 

revisi terhadap produk utama (operational product revision). Tahap keenam 

Borg & Gall adalah uji coba utama (main field testing). Produk pengembangan 

media peta berbasis aplikasi android tersebut dapat di unduh di Play Store 

dengan kata kunci “Keragaman Etnik dan Budaya” diharapkan menjadi 

alternatif media untuk mengoptimalkan pembelajaran IPS.  

 

2. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

menggunakan produk pengembangan media peta berbasis aplikasi android 

materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik 

kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan. Perbedaan hasil belajar 

sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) menggunakan media peta berbasis 

android diketahui dari hasil uji t-test dengan SPSS memperoleh nilai 

Signifikansi (2-tailed) adalah 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan uji t-test 

tersebut, nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,000 < 0,05. Rata-rata nilai 

hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan media peta berbasis android 

(pretest) yaitu 51, sedangkan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik sesudah 

menggunakan media peta berbasis android (posttest) yaitu 79. Minat belajar 

menggunakan media peta berbasis android menunjukkan hasil yang positif 

karena terdapat 75% peserta didik memiliki minat belajar berkategori tinggi dan 

25% peserta didik memiliki minat belajar berkategori rendah. Hasil belajar 
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menggunakan media peta berbasis android menunjukkan hasil yang positif 

karena terdapat 59% peserta didik memiliki hasil belajar berkategori tinggi dan 

41% peserta didik memiliki hasil belajar berkategori rendah. 

 

3. Kelayakan produk media peta berbasis android berdasarkan penilaian 

kelayakan produk oleh ahli media mendapatkan skor rata-rata 4,2 dengan 

kategori “Layak”, penilaian kelayakan produk oleh ahli materi mendapatkan 

skor rata-rata 4,4 dengan kategori “Layak” dan penilaian kelayakan produk oleh 

ahli bahasa mendapatkan skor rata-rata 4,6 dengan kategori “Layak” artinya 

produk peta berbasis android layak untuk diujicobakan. Hasil uji satu-satu, uji 

kelompok kecil dan uji coba utama peserta didik menunjukkan respon positif 

karena mendapatkan persentase ≥ 70%. Produk media peta berbasis android 

yang sudah dikatakan layak selanjutnya diujicobakan kepada peserta didik 

untuk menentukan efektivitasnya. Efektivitas penggunaan produk 

pengembangan media peta berbasis aplikasi android pada uji coba utama 

mendapatkan nilai N-Gain sebesar 0,6107 dengan kategori sedang. Artinya 

terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan media peta berbasis 

android yang diketahui dari total N-Gain score pretest dan posttest. Hasil 

penelitian dan pengembangan menunjukkan media peta berbasis aplikasi 

android materi keragaman etnik dan budaya pada mata pelajaran IPS efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta 

didik kelas VII SMPN 1 Tanjungsari Lampung Selatan.   
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Saran untuk guru dan peserta didik dalam pembelajaran IPS 

Guru dapat menggunakan media peta berbasis android pada pembelajaran IPS 

untuk menarik minat belajar peserta didik sehingga hasil belajarnya mencapai 

KKM. Setelah menggunakan media peta berbasis android tersebut minat belajar 

dan hasil belajar peserta didik meningkat sehingga guru dapat memperbaiki 

proses pembelajaran IPS untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Guru juga dapat mengembangkan/menggunakan media berbasis android 

maupun aplikasi berbasis teknologi lainnya yang mampu mengkombinasikan 

antara pembelajaran tatap muka/luring dengan pembelajaran online/daring 

dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran IPS. 

2. Saran untuk pihak sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana 

dalam rangka menunjang proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis teknologi dapat memperbaiki proses pembelajaran IPS. 

Untuk itu, pihak sekolah perlu memberikan dukungan dan mengadakan 

pelatihan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi untuk 

meningkatkan kualitas serta kemampuan guru. 

3. Saran untuk peneliti sejenis 

Penggunaan media peta berbasis android efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik. Namun, tidak 

menjadi patokan untuk peneliti sejenis dikarenakan kondisi peserta didik pada 

masing-masing sekolah maupun daerah berbeda-beda. Penelitian ini tidaklah 
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sempurna yang memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga diperlukan 

saran yang membangun dari peneliti sejenis. Disarankan kepada peneliti sejenis 

untuk mengembangkan media berbasis android maupun aplikasi berbasis 

android lainnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran IPS. 

 

5.3 Implikasi 

Berdasarkan simpulan tersebut, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

meningkatnya hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar peserta didik. 

Implikasi empiris dan implikasi teoritis sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis 

 Secara teoritis, implikasi produk pengembangan media peta berbasis android 

menggikuti desain ASSURE sangat cocok digunakan karena membuat 

pembelajaran IPS efektif, sistematis dan sesuai kebutuhan pembelajaran abad 

21. Media peta berbasis android yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dalam pembelajaran IPS abad 21 dimana peserta didik 

membutuhkan media pembelajaran berbasis teknologi yang mampu 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka/luring dengan 

pembelajaran online/daring. Penggunaan media peta berbasis android tersebut 

membuat pembelajaran IPS tidak menghabiskan banyak waktu/tenaga dan lebih 

efisien sehingga tujuan pembelajaran IPS tercapai dengan baik. Penggunaan 

produk pengembangan media peta berbasis android yang telah di uji 

validitasnya dapat meningkatkan hasil belajar dengan memperhatikan minat 

belajar peserta didik. Peserta didik tampak lebih berminat dan lebih aktif ketika 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi sehingga meningkatkan 



245 

 

 

 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPS. Pengembangan produk media 

peta berbasis android juga diharapkan menjadi salah satu alternatif media 

pembelajaran IPS yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Upaya peningkatan kualitas guru serta kualitas peserta didik 

dapat dilakukan dengan menggunakan media peta berbasis android dan media 

pembelajaran berbasis teknologi lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-

masing.  

 

2.   Implikasi empiris 

Secara empiris, media peta berbasis android dapat meningkatkan hasil belajar 

dengan memperhatikan minat belajar peserta didik. Terlihat dalam penelitian 

yang dilakukan, penggunaan media peta berbasis android menarik minat belajar 

peserta didik dan membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran sehingga hasil belajar IPS sebagian besar peserta didik meningkat 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Peningkatan hasil belajar IPS 

dengan memperhatikan minat belajar peserta didik diketahui dari perbedaan 

nilai rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan media peta berbasis android.  
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