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bisa mendapatkan gelar serjana yaitu bapak Kholid Musyaddad, M. Ag selaku
pembimbing I dan Ibu Mastarita Nova Wulanda, M.Pd. selaku pembimbing II
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MOTTO

Artinya: wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan.
Sesungguhnya allah tidak menyukai orng yang berlebih-lebihan. Al-A’raf
ayat 31.
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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Hulil Afdol
: Tadris Biologi
: Pengembangan Sumber Belajar berbasis Mobile Learning IPA
Terpadu pada Era New Normal Pandemik Covid 19 untuk Siswa
Kelas V11I Madrasah Tsanawiyah

Skripsi ini membahas tentang pengembangan sumber balajar berbasis mobile learning
IPA terpadu untuk siswa madrasah tsanawiyah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan
sumber belajar berupa buku cetak manjadi aplikasi mobile learning. Penelitian ini
termasuk Research and Development (R&D) menggunakan model ADDIE dengan tahap
Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation. Instrument yang
digunakan ialah angket. Mobile learning dinilai 3 orang ahli Pendidikan, 1 orang guru
bidang studi dan 10 orang siswa kelas VIII madrasah tsanawiyah laboratorium Kota
Jambi. dengan materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya data
yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai kevalidan ahli materi 80%, ahli Bahasa 95%, dan ahli desain
95%. Tingkat kepraktisan E-Modul atas tanggapan siswa 95% dan guru Biologi 73%.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan sumber belajar berbasis mobile
learnig valid dan praktis digunakan dalam pembelajaran.

Kata kunci : Sumber Belajar, Android, Mobile Learning, New Normal
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ABSTRACT
Name
Depertment
Title

: Hulil Afdol
: Biology Tadris
: Development Of Learning Resources Based On Integrated
Science Mobile Learning In The New Normal Era Of The Covid19 Pandemic For Class VIII Students Of Madrasah Tsanawiyah

This thesis discusses the development of learning resources based on integrated
science mobile learning for Madrasah Tsanawiyah students. This study aims to
develop learning resources in the form of printed books into mobile learning
applications. This research includes Research and Development (R&D) using the
ADDIE model with the Analysis, Design, Development, Implementation and
Evaluation stages. The instrument used is a questionnaire. Mobile learning was
assessed by 3 education experts, 1 teacher in the field of study and 10 students in
class VIII madrasah tsanawiyah Jambi City laboratory. with the material structure
and function of the excretory system in humans. Furthermore, the data obtained
were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively. The results showed
that the validity of material experts was 80%, linguists 95%, and design experts
95%. The level of practicality of the E-Module on the responses of students is
95% and Biology teacher is 73%. From the data above, it can be concluded that
the development of learning resources based on mobile learning is valid and
practical to use in learning.
Keywords: Learning Resources, Android, Mobile Learning, New Normal
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belakangan ini, terhitung mulai 31 Desember 2019 sampai dengan
pertengahan Juni 2020, bahkan waktunya sampai akhir 2020, masyarakat
Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh
kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan Corona Virus
2019, Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit
mulai dari gejala ringan sampai berat. Terdapat beberapa jenis corona virus yang
diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS). Corona virus Disease 2019 (covid-19) adalah penyakit jenis
baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
Virus penyebab covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2, Dampak virus
Corona sangat besar, bersifat global, dan massif, virus corona tidak hanya
mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga
mempengaruhi

aktivitas

ekonomi,

sosial,

psikologis,

budaya,

politik,

pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Maka dari itu
dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus
Corona ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah
dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi Corona, tetapi juga kebijakan untuk
mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus
Corona (Tuwu, 2020:268).
Pendidikan di suatu negara akan secara konsisten berkembang dan maju
dengan cepat sesuai dengan kesempatan dan peningkatan penalaran manusia.
Dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia telah
menyebutkan bahwa salah satu cita-cita negara Republik Indonesia adalah
mewujudkan masyarakat yang cerdas. Pencapaian tujuan ini harus dibentuk
dengan pendidikan. Untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional, maka harus
memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 yang
1
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menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan cara dekomratis
danberkeadilan serta tidak merugikan dengan menjaga kebebasan bersama, nilai
agama, nilai kultural dan kemajemukan masyarakat, maka Pendidikan
diselenggarakan sebagai satu kesatuan dasar dengan keterbukaan dan kerangka
multi makna.
Tujuan pendidikan adalah untuk membangun potensi dasar bagi
perkembangan siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berilmu, cakap,
kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, toleran, serta bertanggung jawab.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka dibutuhkan usaha yang berkesinambungan termasuk di dalamnya yaitu
penyelenggaraan pendidikan IPA di SMP/Mts. Salah satu usaha yang bisa
dilakukan ialah dengan mengintegrasikan pendidikan IPA di SMP/Mts.
Situasi pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perubahan yang sangat luar
biasa, termasuk dalam ilmu pendidikan. Serasa seluruh jenjang pendidikan
dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba/drastis untuk
melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring (online). Hal Ini tentu
bukanlah mudah, karena belum sepenuhnya siap. Seperti yang diketahui masih
banyak problematika dunia pendidikan adalah belum seragamnya proses
pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang
diinginkan.
Hal ini tentu terasa berat oleh guru. Terutama bagi guru, dituntut kreatif
dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Permasalah ini
harus disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya.
Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis (mental). Cara
berpikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajaran daring,
sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Belajar di
rumah dengan memanfaatkan media daring mengharapkan orang tua sebagai role
model dalam pendampingan belajar anak.
Masa pandemi Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam
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dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri, maupun
orang tua sebagai mentor, harapannya, pasca pandemi Covid-19, guru akan
terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan
(Atsani, 2020:83).
Berdasarkan uraian diatas, guru harus mempunyai kemampuan dalam
mendesain pembelajaran agar bermakna dan bermanfaat. Negara saat ini sedang
menghadapi pandemi virus corona sehingga siswa di minta untuk belajar di rumah
untuk menghindari terpaparnya Covid-19. Guru dan siswa harus melakukan
pembelajaran secara online atau tidak tatap muka di kelas seperti biasanya.
Kejadian seperti ini mengharuskan siswa dan guru belajar dan melakukan
pembelajaran secara online atau jarak jauh. Pembelajaran tetap harus dilaksanakan
walaupun disaat terjadinya pendemi Covid-19 agar generasi emas tidak
ketinggalan dalam belajar dan tetap melakukan pembelajaran demi kemajuan
generasi penerus sebagai ujung tombak kemajuan bangsa di masa yang akan
datang.
Pada saat pembelajaran online maka komunikasi jarak jauh dapat di
lakukan dengan menggunakan smartphone, tablet, atau laptop berikut koneksi
internet yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran.
Pencarian bahan ajar sebagai materi diskusi atau pemanfaatan berbagai video
pembelajaran yang tersedia gratis di berbagai situs-situs pendidikan untuk
menujang pembelajaran ini sangat dibutuhkan pada saat seperti ini (Pujiasih,
2020:43).
Pada tahap ini guru di tuntut lagi lebih kreatif dalam memaparkan
bagaimana cara menyapaikan materi agar siswa tidak kesulitatan dalam
memahami materi pembelajaran yang akan di ajarkan, meskipun proses
pembelajaran di lakukan jarak jauh dengan menggunakan smartphone, siswa tidak
akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelaran dengan mudah.
Penggunaan sumber belajar sebagai alat bantu dalam menjelaskan materi
pembelajaran kepada siswa dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman
siswa terhadap rancangan materi yang telah di terapkan. Rancangan-rancangan
yang didapat akan berguna bagi siswa dalam memecahkan masalah. Sumber
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belajar yaitu, dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal siswa atau
sengaja dibuat sebagai sumber belajar. yang berasal dari lingkungan langsung
misalnya, manusia, gunung, laut, candi, hutan dan sebagainya, sedangkan yang
sengaja dibuat sebagai sumber belajar adalah buku, video, diorama, museum,
laboratorium smartphone dan sebagainya.
Pada materi IPA siswa dituntut untuk mengembangkan berpikir tingkat
tinggi untuk memenuhi tuntutan yang ada di Kompetensi Dasar (KD) dalam
Kurikulum 2013, yaitu mengevaluasi, menyajikan hasil analisis, dan melakukan.
Upaya dalam meningkatkan pemahaman konsep perlu menggunakan media yang
dapat memperlihatlkan keadaan menjadi nyata yang ada dalam mata pelajaran
IPA salah satunya dalam bentuk multimedia yang menggunakan telpon genggam.
Guru dituntut dapat meningkatkan perannya sebagai guru dengan berbekal
kemampuan dan keahlian khusus dalam keguruan. Diperlukan adanya inovasi
yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan teknologi. Penggunaan telpon
genggam akan jauh lebih optimal jika digunakankan dengan baik oleh guru
sebagai media pembelajaran.
Hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020
dengan guru bidang study tentang sumber belajar pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) di masa New Normal pandemik Covid-19 yang sudah diterapkan di
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium kota jambi, yang menyatakan bahwa masih
menggunakan sumber belajar berupa buku cetak dan LKS, belum ada bahan ajar
yang menunjang proses pembelajaran pada masa New Normal pandemik Covid19 yang dilakukan secara daring, oleh karena itu sumber belajar sangat
dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran secara online sehingga dapat
digunakan dalam proses pembelajaran pada masa New Normal pandemik Covid19.
Guru ilmu pngetahuan alam (IPA) belum pernah menggunakan sumber
belajar berbasis mobile learning pada proses pembelajaran IPA terutama pada
meteri struktur dan fungsi ekskresi pada manusia. oleh karena itu, siswa cepat
merasa bosan dan kurang semangat dalam mendengarkan materi pembelajaran
yang disampaikan oleh guru. Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di
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Madrasah Tsanawiyah laboratorium kota jambi karena kurangnya pemanfaatan
teknologi sebagai sumber belajar terutama pada materi struktur dan fungsi sistem
ekskresi pada manusia.
sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan
bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk
memperoleh informasi dan pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas
belajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik lainnya. Sumber
belajar berguna untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit
dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya, penjelasan tentang
siklus air, sistem pencernaan ataupun struktur dan fungsi sistem organ pada
manusia.
Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajran
saat ini adalah sumber belajar berbasis teknologi informasi (IT). Perkembangan
teknologi memberikan banyak pilihan teknologi yang dapat diterapkan untuk
kegiatan pembelajaran di sekolah, salah satu nya adalah mobile learning.
Pengguna mobile learning ini dapat mengakses konten pendidikan tanpa terikat
ruang dan waktu, hal ini akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran,
membuat pembelajaran menjadi persuasif, dan mendorong motivasi siswa kepada
pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) Terdapat tiga fungsi mobile
learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu sebagai supplement
(tambahan), complement (pelengkap) dan substitute (pengganti) (aisyiyah
2019:78). Penggunaan mobile learning dapat membantu siswa dalam memahami
materi pembelajaran dengan mudah, sehingga proses pembelajaran seperti baisa.
Mobile learning adalah sumber belajar yang menggunakan media mobile
dan teknologi. Rancangan dasar pembelajaran mobile learning memiliki manfaat
ketersediaan materi ajar yang dapat digunakan setiap saat dan pembuatan materi
secara menarik. Mobile learning merupakan pembelajaran dengan perangkat
Personal Digital Assistant (PDA), handphone, laptop, dan tablet.
Mengguakan sumber belajar mobile learning, proses pembelajaran dapat
berjalan secara maksimal, selain itu jika dibandingkan antara mobile learning dan
pembelajaran konvensional memungkinkan banyaknya kesempatan untuk
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berinteraksi dan kolaborasi secara informal diantara pembelajar. Pembelajaran
mobile learning menggabungkan beberapa aspek diantaranya perangkat teknologi
dan aspek sosial.
Berdasarkan aspek pendukung mobile learning dapat dilibatkan dalam
berbagai materi pembelajaran dan berbagai jenjang pendidikan. Tujuan dari
pembelajaran menggunakan mobile learning dapat mempermudah siswa untuk
belajar dimanapun dan kapanpun yang tidak terbatas oleh waktu, ruang dan
tempat. Penggunaan mobile learning memberikan dampak positif bagi para siswa,
yaitu dapat memotivasi siswa dan meningkatkan literasi visual serta antusias
siswa dalam belajar juga menarik siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak
menjadi lebih kongkrit serta mengefisienkan proses belajar mengajar. Literasi
visual adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam menyimak, berbicara,
menulis, membaca dan berpikir(Sugiani, 2019:112).
Salah satu materi pada pembelajaran IPA terpadu terdapat meteri struktur
dan fungsi ekskresi pada manusia. Pada materi tersebut akan mempelajari fungsi
ginjal, proses pembentukan urine dalam ginjal, fungsi kulit, lapisan pada kulit,
fungsi paru-paru dan hati. Menganalisis gangguan sistem ekskresi pada manusia
dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi nya seperti penyakit nafritis, batu
ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat dan
biang keringat. Dengan struktur materi yang demikian untuk proses pembelajaran
di butuhkan media yang dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik
melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Sumber Belajar berbasis
Mobile Learning IPA Terpadu pada Era New Normal Pandemik Covid 19
untuk Siswa Kelas V11I Madrasah Tsanawiyah
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka Identifikasi Masalah dalam
penelitian ini ialah:
1. Penggunaan mobile learning sebagai sumber belajar belum pernah dilakukan di
Madrasah Tsanawiyah Laboratoium kota jambi.
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2. Pembelajaran guru hanya menggunakan buku paket dan LKS.
3. Visualisasi materi struktur dan sistem ekskresi yang belum tergambar dengan
baik pada buku paket dan LKS.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah adapun batasan masalah pada penalitian ini
ialah sebagai berikut:
1. Sumber belajar yang di kembangkan berupa Mobile Learning untuk siswa
kelas VIII Madrsah tsanawiyah
2. Sumber belajar di buat berupa aplikasi dengan sistem operasi android pada
smartphone.
3. Sumber belajar berisi materi sistem ekskresi manusia pada mata pelajaran IPA
kelas VIII semester genap.
4. Tahap pengembangan pada penelitian ini menggunakan model ADDIE.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana pengembangan sumber belajar berbasis Mobile Learning ipa
terpadu pada era new normal pandemik covid 19 untuk siswa kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah?
2. Bagaimana kelayakan pengembangan sumber belajar berbasis mobile learning
IPA terpadu pada era new normal pandemik covid 19 untuk siswa kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah?
E. Tujuan Pengembangan
Adapun tujuan sumber belajar berbasis Mobile Learning yaitu sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui pembelajaran sumber belajar berbasis Mobile learning ipa
terpadu pada era new normal pandemik covid 19 untuk siswa kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah.

2.

Untuk mengetahui kelayakan sumber belajar berbasis Mobile learning ipa
terpadu pada era new normal pandemik covid 19 untuk siswa kelas VIII
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Madrasah Tsanawiyah.
F. Spesifikasi Produk yang di Harapkan
Penelitian ini menghasilkan produk dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Produk di buat dalam bentuk aplikasi berbasis android atau yang lebih baru
pada smartphone dengan materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada
manusia mata pelajaran IPA.
2. Materi dalam produk mengacu pada kompetensi dasar (KD) mata pelajaran ipa
mts kurikulum 2013 yaitu: menganalisis struktur dan fungsi organ pada
manusia fungsi ginjal, proses pembentukan urin dalam ginjal, fungsi kulit,
lapisan pada kulit, fungsi paru-paru dan hati, menganalisis gangguan sistem
ekskresi pada manusia dan upaya untuk mencagah atau menanggulangi nya
seperti penyakit nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes
insipidus, kanker ginjal, jerawal dan biang keringat.
3. Produk akan menampilkan berupa tampilan awal, profil pengembangan,
petunjuk penggunaan, materi, soal latihan dan sumber. Pada materi akan berisi
teks,

gambar

dan

video

yang

membahas

tentang

materi

tersebut.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Pengembangan Model
Model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ADDIE. Pengembangan
yang dimaksud adalah pembuatan sumber belajar berbasis mobile learning untuk
siswa Madrasah Tsanawiyah Laboratorium kota jambi, dalam bidang pendidikan
tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau
menguji teori, tetapi untuk mengembangkan sumber belajar berbasis mobile
learning yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Sumber belajar yang
dihasilkan oleh penelitian dan pengembangan mencakup: materi pelatihan guru,
materi ajar, seperangkat tujuan perilaku, materi media, dan sistem-sistem
manajemen (Emzir, 2013:263).
Sugiyono (2009) menyatakan bahwa Model penelitian pengembangan
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu,
dan menguji keefektifan produk tersebut. Salah satu pengembangan di bidang
pendidikan adalah perangkat pembelajaran. Model penelitian dan pengembangan
pada penelitian ini adalah menggunakan model ADDIE.
Model ADDIE adalah Analysis, Design, Development or Production,
Implementation or Delivery and Evaluations. Model ini dapat dimanfaatkan untuk
berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti model, strategi
pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Model ADDIE
dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian
pengembangan adalah suatu serangkaian proses dalam menghasilkan atau
memperbaiki suatu produk dengan langkah-langkah tertentu, kemudian divalidasi
berdasarkan teori pengembangan yang telah ada dan dapat dipertanggung
jawabkan.
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1.

Langkah-langkah model yang di gunakan
Prinsip pengembangan pada penelitian ini menggunakan model
ADDIE. ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Model ini dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber belajar
dan bahan ajar. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick And Carry, (1996)
untuk merancang sistem pembelajaran.
Beberapa langkah–langkah yang dilakukan pengembangan sumber
belajar berbasis mobile learning berdasarkan konsep ADDIE dapat dilihat
pada gambar berikut:

Analysis
Evaluation

Design
e

Development

Implementation

Gambar 1.1: langkah-langkah model pengembangan ADDIE

11

2. Keunggulan model yang digunakan
Berbagai kompetensi untuk menghadapi tantangan dunia yang
semakin mengglobal. Di dalam lembaga pendidikan selalu didapatkan adanya
kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu

siswa belajar dan

guru

melaksanakan pembelajaran, (Dwiyogo, 2008: 2)
Dalam proses pembelajaran, sangat dibutuhkan sumber belajar yang dapat
memudahkan

siswa

dalam

pembelajaran

dan

dapat

meningkatkan

keterampilan siswa dalam pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan untuk
mengumpulkan informasi diperlukannya pengembangan sumber belajar
berbasis mobile learning. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengetahui
sumber belajar yang digunakan, sejauh mana penggunaan sumber belajar
dalam kegiatan pembelajaran serta mengetahui kesulitan-kesulitan dalam
pemanfaatan sumber belajar, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
media yang digunakan selama ini.
Adapun langakah-langkah yang dilakukan pada saat analisis antara lain
sebagai berikut: Pertama menganalisis kurikulum, pada tahap analisis
kurikulum ini berguna untuk mengetahui kurikulum yang digunakan di
sekolah.
Penulis menganalisis kurikulum yang ada di sekolah Mandrasah
Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi yaitu kurikulum 2013 khususnya kelas
VIII. Kedua menganalisis sumber belajar, pada tahap ini untuk mengetahui
bagaimana bahan sumber belajar yang digunakan di sekolah. Hal ini
dilakukan dengan bertanya pada guru kelas, tujuannya yaitu supaya sumber
belajar yang akan dikembangkan ada perbedaan dengan sumber belajar yang
telah ada.
Rancangan Pengembangan pada penelitian ini menggunakan model
ADDIE. ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Model ini dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar.
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3.

Prosedur pengembangan
Prinsif pengembangan pada penelitian ini menggunakan model
ADDIE. ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Model ini dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar.
Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk mendesain
sistem pembelajaran. Lebih jelasnya bisa dilihat rangkuman aktifitas
ADDIE sebagai berikut:

Pada tabel 2.1 berikut:
Tahap

Aktivitas

Pengembangan
Analysis

Tahap analysis merupakan tahap Pra perencanaan: pemikiran tentang
produk (model, metode, media, bahan ajar) baru yang akan
dikembangkan. Tahapan ini meliputi 2 hal, yaitu : Analisis
Kurikulum dan Analisis Media.

Design

Design atau tahap perencanaan merupakan tahapan merancang
perangkat pengembangan produk yang akan dikembangkan.

Development

Development

atau

tahap

pengembangan

merupakan

tahapan

pembuatan produk. Selanjutnya produk akan di validasi oleh para
ahli yang terkait pada produk yang dikembangkan. Kemudian hasil
penilaian dari para ahli akan dilanjutkan dengan revisi produk, dan
selanjutnya akan diuji cobakan ke siswa.

Implementation

Implementation atau tahap implementasi merupakan tahapan mulai
mengunakan produk baru dalam pembelajaran atau lingkungan yang
nyata melihat kembali tujuan-tujuan pengembangan produk, interaksi
antara peserta didik serta menanyakan umpan balik awal proses
evaluasi

Evaluation

evaluation atau tahap evaluasi merupakan tahapan melihat kembali
dampak pembelajaran dengan cara yang kritis dan mencari informasi
apa saja yang dapat membuat hasil akhir yang lebih produktif.
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B. Kajian Teoritik
1. Hakikat pembelajaran IPA
Pada tingkat sekolah dasar Ilmu Pengetahuan Alam atau sains adalah
salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting dalam pendidikan
hal ini dikarenakan sains dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi
berbagai tantangan di era global. Oleh karena itu, diperlukan cara
pembelajaran yang dapat menyiapkan siswa untuk memiliki kompetensi yang
baik dan melek sains serta teknologi, mampu berpikir logis, kritis, kreatif,
berargumentasi secara benar, dapat berkomunikasi serta berkolaborasi.
Melek sains dapat diartikankan sebagai kemampuan literasi sains yaitu
kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains (lisan maupun
tulisan), serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah
sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan
lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbanganpertimbangan sains (Yulianti, 2017:22).
Ilmu Pengetahuan Alam diterapkan pada jenjang pendidikan formal mulai
anak usia dini yang kemudian dilanjutkan pada proses pembelajaran di Sekolah
Dasar sebagai salah satu mata pelajaran yang utuh. Proses pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) dibentuk untuk menghasilkan sumber daya manusia
yang kritis, peka terhadap lingkungan, serta mampu menyelesaikan
permasalahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu
diupayakan pembelajaran IPA yang dapat memfasilitasi siswa agar mampu
berpikir

kritis,

berdaya

nalar

tinggi,

serta

berpikir

inovatif

dalam

menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi (Iskandar, 2018:201).
Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses komunikasi transaksional
antara guru dan siswa yang dimanfaatkan secara dinamis dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar
menekankan pada pemberian langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar siswa dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
Guru berperan sebagai fasilitator dalam menguraikan setiap kompetensi
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yang dimiliki oleh siswa. Sesuai dengan paham kontruktivis yang menyatakan
bahwa siswa mewujudkan sendiri pengetahuan yang diterimanya melalui
pengalaman-pengalaman belajar yang diberikan oleh guru.
Tujuan dari mata pelajaran IPA adalah agar siswa memiliki kemampuan
sebagai berikut:
a. Mempunyai keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.
b. Menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
c. Menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya
hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi,
dan masyarakat.
d. Memupuk

keterampilan

proses

untuk

menyelidiki

alam

sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan.
e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga,
dan melestarikan linkungan alam.
Sains adalah dasar dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hakikat sains
terbagi atas empat unsur yaitu sains sebagai proses, sains sebagai produk, sains
sebagai pengembangan sikap dan sains sebagai aplikasi. Keempat hakikat sains
tersebut wajib dicapai secara bersama-sama dalam proses pembelajaran.
Hakikat sains tersebut dapat dikembangkan, salah satunya melalui pelajaran
fisika.(Erina & Kuswanto, 2015:202).
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sekumpulan pengetahuan yang
tersusun secara sistematis dan terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangan
IPA bukan hanya ditandai oleh kumpulan pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga ditandai dengan
adanya metode ilmiah, kerja ilmiah, nilai, dan sikap ilmiah. Berdasarkan
penjelasan tersebut maka hakikat IPA meliputi empat unsur yaitu:
1) Produk yang berupa fakta, prinsip, teori, dan hokum
2) Proses, berarti prosedur pemecahan masalah yang dilakukan melalui
metode ilmiah

15

3) Aplikasi, berarti penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA
dalam kehidupan sehari-hari
4) Sikap, yang meliputi rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam,
makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan
masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar.
Pemberian mata pelajaran IPA bertujuan untuk memberikan bekal kepada
siswa supaya dapat mengetahui dan menguasai konsep-konsep IPA dan saling
keterkaitannya, serta mampu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan
masalah sehingga menambah rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Fungsi mata pelajaran IPA antara lain:
a)

Memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi atau untuk diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari.

b) Mengembangkan keterampilan-keterampilan proses IPA.
c)

Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan
metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

d) Menanamkan rasa syukur terhadap alam dan segala isinya sebagai
bentuk ciptaan Tuhan.
e)

Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa.

f)

Membantu siswa dalam memahami gagasan atau informasi baru dalam
bidang IPTEK.

g) Memupuk serta mengembangkan minat siswa terhadap IPA.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPA pada hakikatnya
adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk
ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Saat
belajar IPA seseorang harus melakukan suatu kegiatan yang disebut sebagai
proses ilmiah.
Seseorang dapat menemukan pengetahuan baru dan menanamkan sikap
yang ada dalam dirinya melalui proses ilmiah, yang disebut dengan sikap
ilmiah. Dapat dikatakan bahwa IPA memiliki 3 komponen yaitu proses ilmiah,
produk ilmiah, dan sikap ilmiah. IPA juga mempelajari tentang bagaimana cara
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melakukan pemecahan masalah yang terkait dengan alam dan lingkungan.
2. Karakteristik materi
Karakteristik materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia ini
banyak sekali menampilkan sistem ekskresi manusia, sehingga banyak sekali
penampilkan gambar-gambar yang nyata, jika proses pembelajaran hanya
menggukan metode caramah/bercerita saja siswa akan mengalami kesulitan
dalam memahami materi pembelajaran. Maka dari itu penggunaan sumber
belajar mobile learning dapat membantu proses pembelajaran dengan
menapilkan gambar-gambar pada materi tersebut.
3.

Pengembangan sumber belajar berbasis mobile learning
a. Pengertian sumber belajar berbasis mobile learning
Penggunaan perlengkapan mobile ini berupa smartphone/android dalam
sumber belajar ini dinamakan mobile learning, Mobile learning adalah isu
hangat yang berkembang dalam pengembangan bahan ajar sejak dari tahun
2000-an. Mobile learning memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone
(termasuk

golongan

cell

phone)

dalam

menunjang

pembelajaran.

Mempermudah akses sumber belajar serta menjadikan sumber belajar lebih
menarik. Mobile learning memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal
kemudahan akses. Materi yang dipersiapkan pendidik untuk memfasilitasi
siswa belajar mandiri bisa dikemas dalam bentuk teks, audio dan video dalam
satu perangkat smartphone. Dengan demikian proses transfer pengetahuan
melalui interaksi antara siswa dengan sumber belajar menjadi semakin
mudah(Dailysocial, 2018:38).
Berdasarkan aspek pendukung mobile learning dapat dilibatkan dalam
berbagai materi pembelajaran dan berbagai jenjang pendidikan. Tujuan dari
pembelajaran menggunakan mobile learning dapat mempermudah siswa untuk
belajar dimanapun dan kapanpun yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan
tempat. Penggunaan sumber belajar berbasis mobile learning memberikan
dampak positif bagi para siswa, yaitu dapat memotivasi siswa dan
meningkatkan literasi visual serta antusias siswa dalam belajar juga menarik
siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih kongkrit serta
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mengefisienkan proses belajar mengajar.
Literasi visual merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dalam
menyimak, berbicara, menulis, membaca dan berpikir. Kemampuan literasi
visual yang dimiliki siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hasil belajar
adalah ukuran atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seorang siswa
berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi berupa tes
dan biasanya diwujudkan dengan nilai atau angka-angka tertentu serta
menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, efektif, maupun psikomotor
(Sugiani, 2019:122).
b. Karakteristik mobile learning
Sedangkan Karakteristik mobile learning, antara lain:
1) Sistem operasi android minimal versi Android 4.0 Ice Cream Sandwich
RAM minimal512 megabyte.
2) Ukuran aplikasi maksimal 300 megabyte.
3) Aplikasi pembelajaran bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar
handphone.
4) Warna yang digunakan merupakan perpaduan warna cerah, dan juga
dilengkapi dengan tombol dan shapes, video, dan juga terdapat
perpaduan animasi bergerak yang berhubungan dengan materi yang telah
di tetapkan.
c. Ke unggulan mobile learning
Sistem operasi Android yang mendukung pengembangan aplikasinya
diharapkan dapat menghasilkan sumber belajar berbasis mobile learning yang
representatf. Media yang dihasilkan tidak hanya monoton dengan teks saja,
tetapi juga memuat unsur-unsur multimedia audio/visual bahkan animasi yang
dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Beberapa materi dalam
ilmu biologi tidak bisa dilihat secara langsung oleh siswa dengan kasat mata,
sehingga dibutuhkan peran media agar siswa lebih mudah dalam mempelajari
materi tersebut. Pengembangan sumber belajar berbasis android ini diharapkan
bisa memfasilitasi kebutuhan siswa untuk mempelajari materi tersebut setiap
saat tanpa ada batasan waktu dan tempat.
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perangkat mobile sudah banyak digunakan di kalangan siswa. Perangkat
mobile yang digunakan dalam mobile learning antara lain adalah PDA,
handphone, dan tablet. Karakteristik perangkat mobile ini memiliki tingkat
fleksibilitas dan portabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan siswa
dapat mengakses materi, video tutorial dan praktikum secara virtual yang
berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun.
d. Komponen-komponen mobile learning
Ada tiga komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan
menggunakan model mobile learning di sekolah, keempat komponen itu
ialah:
1) Siswa diwajibkan secara mandiri dalam belajar dengan berbagai
pendekatan yang sesuai agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi,
mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran.
2) Guru

mampu

mengembangkan

pengetahuan

dan

keterampilan,

memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar dan hal-hal yang
dibutuhkan dalam pembelajaran.
3) Adanya administrator yang kreatif serta penyiapan infrastrukur dalam
memfasilitasi pembelajaran.
e. Ciri ciri mobile learning
1) Mobile learning merupakan salah satu alternatif pengembangan media
pembelajaran.
2) Mobile learning memiliki karakteristik yang praktis dan dapat dibawa
kemanapun.
3) Sistem operasi merupakan penghubung antara aplikasi dengan
hardware sehingga pengguna dapat melaksan akan fungsi-fungsi
tertentu.
f. Adapun fungsi mobile learning berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan
mobile learning dapat dibedakan menjadu dua macam yaitu fungsi bagi
guru dan fungsi bagi siswa
1) Fungsi mobile learning bagi guru, antara lain:
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a) Menghemat waktu guru dalam mengajar
b) Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang
fasilitator
c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan
interaktif
d) Sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan
substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada siswa
dan sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil
pembelajaran.
2) Fungsi mobile learning bagi siswa, antara lain:
a) siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja
b) siswa dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta
didik yang lain
c) siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing
d) siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri
e) Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar dan siswa yang
mandiri
f) Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan
substansi

kompetensi

yang

seharusnya

dipelajari

atau

dikuasainya
C. Penelitian yang Relevan
Suatu penelitian perlu ada nya masukan dari peneliti terlebih dahulu cdszyang
dilakukan oleh peneliti lain, berikut ini merupakan penelitian yang relevan dengan
pengembangan media mobile learning:
1. Penelitian yang di lakukan oleh yanti juniarti (2019) yang berjudul
“Pengembangan Sumber Belajar Bermain Berbasis Mobile Learning”
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sumber belajar matakuliah
bermain. pengembangan sumber belajar ini menghasilkan produk berupa
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aplikasi bermain yang dikemas dalam bentuk apk yang bisa di install dalam
handphone berbasis android. metode penelitian yang digunakan adalah
metode

penelitian

dan

pengembangan

dengan

langkah-langkah

pengembangan yang dirancang oleh dick & carry. subjek dari penelitian ini
adalah mahasiswa pendidikan anak usia dini yang telah memperoleh mata
kuliah bermain sebanyak 35 mahasiswa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2017) yang berjudul “Pengembangan
media pembelajaran berbasisi android mata pelajaran IPA untuk siswa SMP”
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghasilkan media pembelajaran mobile
learning berbasis android (2) melihat tingkat kelayakan media pembelajaran
menurut ahli materi, ahli media, dan pengguna, (3) mengetahui keefektifan
media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Penelitian
pengembangan ini mengikuti proses-proses yang dikembangkan oleh Alessi
dan Trollip yang terdiri dari tiga tahap, yakni perencanaan, perancangan, dan
pengembangan. Produk pertama divalidasi oleh ahli media dan ahli materi
selanjutnya dilakukan revisi. Proses berikutnya dilakukan tes beta kelompok
kecil dimanfaatkan ke enam calon pengguna, dan diujicobakan kepada 32
pengguna. Selanjutnya tes sumatif terhadap 32 peserta didik.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Ardiyan Handayani dan Euis Ismayati
(2017)yang berjudul pengembangan media pembelajaran mobile learning
dengan menggunakan aplikasi android pada mata pelajaran teknik listrik di
SMK negeri 1 Jetis Mojokerto Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan
media pembelajaran mobile learninf yang layak. Kelayakan tersebut
mengarahkan pada aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Penelitian
ini adalah jenis penelitian pengembangan yang terdiri atas 7 langkah yaitu:
(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4)
validasi produk; (5) revisi produk; (6) uji coba produk; (7) analisis dan
pelaporan. Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas X TAV 1 sebagai
kelas kontrol dan X TAV 2 sebagai kelas eksperimen di SMK Negeri 1 Jetis
Mojokerto. Pada penelitian ini petunjuk uji coba yang digunakan adalah
pretest-posttest control group design.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu Penelitian
1.

Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota
Jambi pembelajaran IPA terpadu kelas VIII. Peneliti memilih sekolah ini
sebagai tempat penelitian di kerenakan jarak tempuh dari tempat tinggal
sangat dekat, pastinya ini akan mempermudah dalam penelitian baik secara
meteri maupun vinansial.
b. Waktu penelitian:
Penelitian ini dilaksanakan 16 September- 7 Nopember 2021,
disesuaikan dengan jadwal pembelajaran IPA Terpadu pada kelas VIII
sehingga tidak menganggu aktivitas belajar mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi.

B. Karakteristik Sasaran Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan R&D
(research and development) yang di maksud dengan penelitian pengembangan
(research and development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut,
(Sugiyono 2011:407).
Menurut Sukman dinata (2005) penelitian pengembangan suatu produk
baru atau penyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung
jawabkan. Berdasarkan pengertian diatas sasaran pada penelitian ini yaitu untuk
pengembangan sumber belajar berbasis mobile learning sebagai sumber belajar
yang valid dan praktis dan efektif digunakan oleh siswa dan guru dalam proses
pembelajaran di sekolah.
Rata-rata siswa Madrasah Tsanawiyah kelas VIII ada di rentang 12-14
tahun. Usia ini ada dalam rentang masa remaja, usia remaja dapat dikelompokkan
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secara lebih ketat lagi dalam dua kelompok, yakni kelompok masa remaja awal
dan masa remaja akhir.
Pada zaman modern sekarang ini anak-anak usia remaja ini lebih suka
bermain handphone dari pada membaca buku, maka dari itu peneliti memilih
menggunakan mebile learning sebagai sumber belajar yang akan di gunakan
dalam proses belajar mengajar guna agar siswa lebih sering belajar dengan
menggunakan handphone yang mereka gunakan sehari-hari.
C. Pendekatan dan Prosedur Pengembangan
1. Analisis Kebutuhan
Dalam proses pembelajaran, sangat dibutuhkan sumber belajar yang dapat
memudahkan siswa dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan
siswa dalam pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan
informasi diperlukannya pengembangan sumber belajar berbasis mobile learning
IPA terpadu untuk siswa kelas VIII. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk
mengetahui sumber belajar yang digunakan, sejauh mana penggunaan sumber
belajar pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran serta mengetahui hambatanhambatan dalam penggunaan sumber belajar, dan untuk mengetahui kelemahankelemahan sumber belajar yang digunakan selama ini.
Adapun hal-hal yang dilakukan pada saat analisis antara lain sebagai berikut.
Pertama menganalisis kurikulum, pada tahap analisis kurikulum ini berguna untuk
mengetahui kurikulum yang digunakan di sekolah. Penulis menganalisis
kurikulum yang ada di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi
yaitu kurikulum 2013 khususnya kelas VIII IPA.
Kedua menganalisis sumber belajar, pada tahap ini untuk mengetahui
bagaimana bahan media pembelajaran yang digunakan di sekolah. Hal ini
dilakukan dengan bertanya pada guru kelas, tujuannya adalah supaya sumber
belajar yang akan dikembangkan ada perbedaan dengan sumber belajar yang telah
ada. Guru menyatakan bahwa sumber belajar berbasis mobile learning yang
digunakan belum menarik perhatian siswa, dikarenakan mobile learning yang
belum pernah dipakai oleh guru.
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2. Rancangan Pengembangan
Rancangan pengembangan pada penelitian ini menggunakan model ADDIE.
ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development or Production,
Implementation or Delivery and Evaluations. Model ini dapat dimanfaatkan untuk
berbagai macam bentuk pengembangan produk, seperti model, strategi
pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Model ADDIE
dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran.
3. Prosedur pengembangan
Prosedur pengembangan media ini terdiri dari 5 tahapan yaitu sebagai
berikut:
a.

Tahap Analisis
Tujuan dari tahap analisis adalah mengidentifikasi kemungkinan

penyebab dari masalah yang muncul. Untuk mengetahui kebutuhan yang
mendasar, analisis ini di lakukan dengan memberikan angket kebutuhan kepada
siswa guna untuk mengetahui apa saja yang di butukan untuk mendukung
terlaksananya penelitian dan pengembangan ini, trutama hal-hal yang
mendasarkan yang erat hubungan dengan desain sumber belajar.
Analisis ini dilakukan dalam mengembangkan sumber belajar. Dalam
analisis ini kemungkinan-kemingkinan untuk membuat proses pelajaran yang
menarik dan efisien dipertimbangkan. Berikut hal-hal yang di lakukan pada
saat analisis.
1) Analisis Kurikulum
Pada tahap analisis kurikulum berguna untuk mengetahui
kurikulum yang digunakan disekolah, mengetahui kompetensi inti dan
kompetensi dasar, serta mengetahui materi-materi apa saja yang ada pada
pelajaran ipa yang dapat dijadikan sebagai bahan materi untuk pembuatan
media pembelajaran. Sehingga pada tahap perancangan desain produk,
struktur ataupun komponen pada media ajar sesuai dengan kurikulum yang
digunakan.
2) Analisis sumber belajar
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Kegiatan pada tahap ini untuk mengetahui bagaimana sumber
belajar yang digunakan di sekolah, hal ini dilakukan dengan bertanya pada
guru kelas. Tujuannya adalah supaya sumber belajar yang akan
dikembangkan ada perbedaan dengan sumber belajar yang telah ada, maka
akan dianalisis titik kelemahan dari sumber belajar yang telah ada.
3) Analisis kebutuhan siswa
Pada tahap analisis ini siswa siswa aktif dalam menggunakan
smartphone dalam keseharian.
4) Membuat Rancangan sumber belajar berbasis mobile learning
Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari
menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar
mengajar, merancang sumber belajar, merancang materi pembelajaran dan
alat evaluasi hasil belajar.
b. Tahap Desain
Tujuan dari tahap perancangan ini adalah merancang sumber belajar IPA
yang sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
Tahap yang harus diikuti dalam perancangan sumber belajar antara lain:
1) Mengkaji penyesuaian materi pembelajaran

untuk menunjang

ketercapaian KI dan KD dan memiliki sumber-sumber sumber belajar.
2) Menyiapkan bahan-bahan yang di butukan dalam membuat sumber
belajar berbasis mobile learning
3) Menyusun bahan-bahan tersebut di dalam sumber belajar berbasis
mobile learning sehingga tampak menarik.
4) Tampilan pertama yaitu slide yang berisi judul materi.
5) Uraian produk di lengkapi dengan petunjuk, kompetensi, materi, soal
latihan, sumber dan profil pembuat produk.
6) Uraian meteri yang dilengkapi warna, gambar dan video pembelajaran
yang menarik.
7) Bahasa yang di gunakan sesuai dengan kaedah bahasa indonesia yang
benar dan dapat di pahami oleh siswa.
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Gambar 3.1 Flowchart
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c.

Tahap Developmen
Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi

rancangan produk (Mulyati, 2012:200). Pengembangan berarti sebagai proses
menerjemahkan atau menjabarkan stifikasi rancangan dalam bentuk fisik. Atau
dengan ungkapan lain pengembangan berarti proses menghasilkan bahanbahan pembelajaran. Software yang digunakan dalam pengembangan ini
adalah mobile learning, produk yang di hasilkan berupa sumber belajar
berbasis mobile learning (Setyosari 2010:219).
Tahap development bertujuan untuk mangahasilkan sumber belajar.
Tahap ini terdiri dari:
1) Teknik expert appraisal
Pada penelitian ini sumber belajar berbasis mobile learning
divalidasi oleh 3 orang tim dosen pendidikan, tim validator yang dipilih
sesuai dengan pertimbangan keahlian kepakaran dan pengalaman dalam
pembelajaran dan dalam mendesain media grafis dan cetak. Dalam hal ini
validasi yang dilakukan adalah validasi isi materi, validasi bahasa, dan
validasi desain. Adapun langkah-langkah validitas sumber belajar yang
dilakukan oleh validator sebagai berikut :
a) Meminta kesediaan dan bantuan dari tiga orang dosen yang dianggap
ahli dalam bidang pendidikan dan Sains. Untuk menilai kepraktisan
media pembelajaran yang dibuat. Ketiga validator akan melihat
kelayakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan dan
kebenaran konsep pembelajaran.
b) Ketiga validator diminta untuk memberikan penilaian terhadap sumber
belajar berbasis mobile learning. Penilaian dibuat berdasarkan itemitem yang ada pada lembar validitas. Validator dapat memberikan kritik
dan saran terhadap kekurangan yang ditemukan dalam media
pembelajaran yang telah dihasilkan.
c) Berdasarkan

hasil

validasi

oleh

validator

selanjutnya

melakukan revisi dari sumber belajar berbasis mobile learning.

peneliti
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2) Teknik development testing
Setelah produk selesai melewati tahap validasi dan menghasilkan
produk yang siap diimplemtasikan maka langkah selanjunya penelitian dan
pengembangan adalah melakukan uji coba.
3) Revisi produk
Revisi produk dilakukan setelah produk divalidasi oleh para Ahli
isi materi, ahli bahasa, dan ahli desain.
Dalam hal ini validasi yang dilakukan adalah validasi materi, validasi
desain dan validasi bahasa. Adapun ketiga mana tim ahli dapat dilihat pada
table 3.1 berikut

Table 3.1 Daftar Nama Validator Sumber Belajar Berbasis Mobile
Learning
Perangkat yang
No

Nama validator

Bidang kajian

di validasi

1

Nining Nuraida, M.Pd

Materi

Mobile learning

2

Dr. Hurmaini, M.Pd

Bahasa

Mobile learning

3

Diandara Oryza, M.Pd

Desain

Mobile learning

d.

Tahap Implementasi
Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan

sistem pembelajaran yang sedang disebut. Pada tahap ini diimpelementasikan
rancangan dan media pembelajaran yang akan dikembangkan pada situasi
nyata yaitu di kelas. Setelah produk direvisi, maka produk berupa media
mobile learning, Setelah selesai produk yang di desain menjadi produk yang
siap

diimplementasikan

maka

langkah

pengembangan adalah melakukan uji coba.

selanjutnya

penelitian

dan
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4. Uji Coba/Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model
Setelah mempersiapkan media pembelajaran dilakukan evaluasi
formatif, yaitu validasi media pembelajaran oleh tim ahli. Dalam hal ini, kegiatan
dilakukan adalah dengan menilai rancangan media pembelajaran apakah efektif
untuk digunakan. Validasi digunakan dengan cara meminta tim ahli yang sudah
berpengalaman untuk menilai media pembelajaran yang telah dirancang tersebut
sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya, sehingga saran dan
masukan validator tersebut dapat dijadikan dasar perbaikan produk tersebut.
Setelah revisi produk dilakukan yang telah divalidasi oleh para Ahli isi materi,
ahli bahasa, dan ahli desain, maka penulis melakukan tindakan perbaikan/merevisi
produk sesuai dengan saran yang diberikan oleh para validator (ahli isi materi, ahli
bahasa, dan ahli desain). Setelah penulis merevisi media yang dikembangkannya,
tahap selanjutnya penulis melakukan tahap uji coba ke lapangan (sekolah).
a. Angket Validasi Para Ahli
Adapun kisi-kisi angket validasi para ahli dapat dilihat pada table 3.2
sebagai berikut:
Table 3.2 kisi-kisi angket validasi para ahli.
Validasi Para
Ahli

Ahli Desain

Ahli materi

Indikator
Ukuran fisik mobile learning
Tata letak tampilan awal mobile learning Huruf yang
Digunakan menarik dan mudah dibaca
Ilustrasi sampul mobile learning
Konsistensi tata letak
Unsur tata letak harmonis
Unsur tata letak lengkap Tata letak
Tata letak mempercepat pemahaman
Tipografi isi buku sederhana
Tipografi mudah dibaca
Tipografi isi buku memudahkan pemahaman
Ilustrasi isi
Kesesuaian materi
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Ahli bahasa

Keakuratan materi
Pendukung materi
Kemutakhiran materi
Komunikatif
Dialogis dan interaktif
Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Koherensi dan keruntutan alur berpikir
Penggunaan istilah dan simbol/lambang

Adapun pada tahap uji coba dilakukan dua tahap uji coba, yaitu sebagai
berikut:
1) Uji Coba satu-satu (one-to-one-trial)
Uji coba satu-satu ini dilakukan untuk memperoleh masukan tentang
produk yang telah dikembangkan. Uji coba satu-satu ini dilakukan oleh 1-2
orang guru ipa yang mengajar di sekolah tersebut. Kepada mereka diminta
untuk mengisi angket yang telah disediakan.
2) Uji Coba Lapangan (Field Try-Out)
Setelah revisi produk, sumber belajar berbasisi mobile learning atas
dasar dari uji coba satu-satu, maka produk media pembelajaran ini diuji
cobakan kepada 1 orang guru dan 10 orang siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Laboratorium kota jambi.
Ada pun kisi-kisi angket prakikalitas guru dapat dilihat pada table 3.3
sebagai berikut:
Table 3.3 Kisi-kisi instrument pratikalitas guru
No
Kriteria
1
Tampilan

2

Penyajian
Materi

3

Manfaat

Indikator
Kejelasan teks
Kejelasan gambar dan ilustrasi lainnya
Kemenarikan gambar, video dan ilustrasi lainnya
Kesesuaian gambar, video dan ilustrasilainnya dengan
materi
Penyajian materi
Kesesuaian soal dengan materi
Kejelasan kalimat
Kemudahan belajar
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Mudah diakses
Ada pun kisi-kisi angket prakikalitas siswa dapat dilihat pada table 3.4 sebagai
berikut:
Table 3.4 Kisi-kisi instrument pratikalitas siswa
Aspek

Indikator

Kejelasan teks
Kejelasan gambar and ilustrasi lainnya
Tampilan
Kemenarikan gambar, video dan ilustrasi lainnya
Kesesuaian gambar, video dan ilustrasilainnya dengan materi
Penyajian materi
Kemudahan
Memahami Materi
Ketepatan
Penyajian Materi
Sistematika penyajian materi
Kejelasan kalimat
Kemudahan penggunaan tombol-tombol akses
Kesesuaan contoh dengan materi
Kemudahan belajar
Mudah diakses
Manfaat
Ketertarikan belajar menggunakan mobile learning
Peningkatan motivasi belajar
5) Pengumpulan Data dan Analisis Data
a.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data pada

penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga instrumen. Masing-masing
digunakan untuk untuk memenuhi kriteria kevalid dan, kepraktisan, dan
keefektifan media pembelajaran yang akan dikembangkan. Instrumen tersebut
adalah sebagai berikut:
1) Angket Praktikalisasi
Angket kepraktikalitas sumber belajar digunakan untuk mengetahui
tingkat kepraktisan media pembelajaran dari penggunanya (guru dan
siswa). Angket diisi oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai
dilaksanakan angket ini bartujuan untuk memperoleh masukan dari siswa
dan guru terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan baik dari
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segi keterbacaan dan penyajian selain itu peneliti juga meminta komentar
berupa saran.
2) Angket Validasi
Angket validitasi digunakan untuk mengetahui tingkat validasi dari
produk yang dihasilkan atau validitasi media pembelajaran yang akan
dikembangkan. Angket validasi digunakan untuk melihat kebenaran
konsep dan penyajian materi dalam membantu keterlaksanaan proses
pembelajaran.
3) Lembaran Pengamatan Aktivitas Siswa
Lembaran pengamatan ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa
selama proses pembelajaran berlangsung. Pencatatannya dilakukan setiap
langkah-langkah kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung.
Adapun tujuannya yaitu untuk melihat keefektifan proses pembelajaran
menggunakan sumber belajar berbasis mobile learning. Keefektifan dalam
hal ini dinilai dari observasi aktivitas siswa terhadap penggunaan sumber
belajar
D. Teknik Analisis Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian pengembangan ini adalah
jenis data Deskriptif kuantitatif dan Deskriptif kualitatif, untuk memperoleh
data kuantitatif yaitu dengan mengambil data hasil validasi sumber belajar,
hasil praktikalitas terhadap sumber belajar dengan skala Likert, sedangkan
untuk data kualitatif diperoleh dari saran dan perbaikan baik dari tim validasi,
guru maupun siswa.
1. Analisis deskriptif kualitatif
Analisis kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini dengan
mengelompokkan saran yang sudah diberikan, baik pada saat proses uji
validasi sumber belajar maupun uji praktikalitas sumber belajar. Saran yang
digunakan yaitu mengenai hal-hal yang harus diperbaiki pada sumber belajar
yaitu dalam segi tampilan sumber belajar, penggunaan bahasa yang baik dan
benar, serta keterpaduan materi pembelajaran.
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2. Analisis deskriptif kuantitatif
Data instrumen pada penelitian ini dianalisis dengan dengan
menggunakan data deskriptif kuantitatif. Analisis ini dimaksudkan untuk
menggambarkan karekteristik data pada masing-masing variabel validitas.
Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk mobile
learning menjadi lebih baik. Data yang nanti diperoleh adalah berupa data
kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert. Teknik
analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menyusun serta mengumpulkan angket sesuai responden yaitu ahli
media, ahli materi, ahli bahasa, dengan materi pembelajaran dan
siswa
b. Data yang telah terkumpul berupa hasil pengisian angket yang
selanjutnya diolah dan dihitung untuk mendapatkan persentase
dalam setiap kategorinya. Rumus yang digunakan diadaptasi dari
rumus untuk menghitung persentase pada skala likert yaitu skor
yang didapat dibandingkan dengan skor

tertinggi kemudian

dikalikan 100%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Persentasi Kevalidan (%) =

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒂𝒍𝒂𝒊𝒏

Persentasi Kepraktisan (%) =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊

𝐗 𝟏𝟎𝟎 %

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒂𝒍𝒂𝒊𝒏
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊

𝐗 𝟏𝟎𝟎 %

Keterangan:
Skor tertinggi = skor maksimal skala liker x jumlah item instrument.

c. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data persentase dan
mengambil kesimpulan tentang masing-masing aspek penilaian.
Untuk memudahkan membaca hasil penelitian tersebut, tabel
interval persentase dapat digambarkan sebagai berikut.
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Tabel 3.5
Interval Persentase Tingkat Kevalidan Produk
Persentase Pencapaian
Interpretasi
81% - 100%
Sangat Valid
61% - 80%
Valid
41% - 60%
Cukup Valid
21% - 40%
Tidak Valid
0% - 20%
Sangat Tidak Valid
Sumber: Modifikasi dalam Skripsi Putri Purnama Sari (2020)
Tabel 3.6
Interval Persentase tingkat Kevalidan Produk
Persentase Pencapaian
Interpretasi
81% - 100%
Sangat Praktis
61% - 80%
Praktis
41% - 60%
Cukup Praktis
21% - 40%
Tidak Praktis
0% - 20%
Sangat Tidak Praktis
Sumber: Modifikasi dalam Skripsi Putri Purnama Sari (2020)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil pengembangan yaitu berupa sumber belajar, produk yang
dikembangkan telah dinilai oleh para pakar. Sesuai dengan tujuan penelitian ini
yaitu mengembangkan sumber belajar berupa mobile learning pada materi
struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Penelitian ini merupakan jenis
Penelitian dan Pengembangan atau dikenal dengan istilah Research and
Development (R&D). Proses penelitian dan Pengembangan dilakukan selama
sepuluh Bulan. Dalam mengembangkan media ini menggunakan model
pengembangan ADDIE yaitu : (1) Analisis (Analysis), (2) Perancanag (Design),
(3) Pengembangan (Development), (4) Implementasi (Implementation) dan (5)
Evaluasi (Evaluation).
1. Tahap analisis(Analyssi)
Tahap analisis merupakan tahap Pra perencanaan : pemikiran tentang
produk (model, metode, media, bahan ajar, sumber belajar) baru yang akan
dikembangkan. Tahapan ini meliputi 3 hal, yaitu : Analisis Kurikulum, Analisis
mobile learning dan analisis siswa.
a. Analisis kurikulum

Berdasarkan infomasi dari hasil wawancara terbatas kepada guru IPA
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi menyatakan bahwa
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi sudah menerapkan
kurikulum 2013 seperti layaknya anjuran yang diatur dalam Kemendikbud
No.160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan
kurikulum 2013.
Pada penelitian ini, penulis mengembangkan sumber belajar berbasis
mobile learning yang memuat mengenai materi sistem ekskresi manusia.
Materi ini termasuk didalam K13 yaitu tepat pada materi pembelajaran kelas
VIII. Adapun kompetensi dasar “Menganalisis sistem ekskresi pada manusia
34

35

dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem ekskresi, serta
upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi” dan indicator pencapaian
kompetensi “menganalisis struktur dan proses cara kerja ginjal,
Menjelasankan struktur dan fungsi kulit, paru-paru dan hati.
b. Analisis sumber belajar

Berdasarkan hasil analisis sumber belajar, dengan cara mewawancarai
guru bidang study kelas VIII, serta melakukan obsevasi sumber belajar yang
digunakan di Sekolah Madrsah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi, dari
hasil observasi diketahuai bahwa bahan ajar yang digunakan oleh siswa pada
saat pembelajaran pada masa pandemic covid-19 yang dilakukan secara daring
(online) sangat minim dan terbatas serta sumber belajar berbasis mobile
learning belum tersedia di sekolah tersebut.
Sumber belajar berbasis mobile leraning merupakan produk yang tepat
untuk dikembangkan dalam rangka menambah sumber belajar pada masa
pandemic covid-19. Salah satu caranya adalah pengembangan sumber belajar
tertulis menjadi sumber belajar berbasis mobile learning tersebut diharapkan
dapat memudahkan bagi siswa untuk belajar, meningkatkan spiritual siswa
atupun guru, menambah inovasi dan variasi dari sumber belajar disekolah
serta menambah pengetahuan siswa tentang materi IPA yang begitu penting
bagi kehidupan kita.
c. Analisis siswa

Analisis siswa dilakukan dengan memberikan angket terstruktur atau
tertutup terhadap siswa kelas VIII Madrsah Tsanawiyah Laboratorium Kota
Jambi. Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengharapkan
tambahan referensi untuk menunjang proses belajar mandiri terutama pada
masa pandemic covid-19 dimana pembelajaran dilakukan secara daring
(online). siswa sangat setuju apabila dikembangkan sumber belajar berbasis
mobile learning. Oleh karena itu peneliti mengembangkan sumber belajar
berbasis mobile learning yang menarik, mudah dipahami serta mudah
diakses. Hasil tanggapan angket dapat dilihat pada lampira 5.
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2. Tahap perancang (design)
Tahap Perancangan ini merupakan tahapan perancangan sumber belajar
berbasis mobile learning dirancang menggunakan smart apps creator. Sumber
belajar dirangcang berdasarkan kurikulum, dan sumber belajar yang telah
dianalisis. Materi yang telah disajikan di dalam sumber belajara berbasis mobile
learning adalah materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, meliputi
Pengertian, Jenis Dan Fungsi ginjal, kulit, hati, beserta Fungsi paru-paru. Adapun
rangcangan sumber belajar berbasis mobile learning ini adalah: judul, tampilan
awal, audio(music), tombol-tombol akses pada mobile learning, kompetensi,
deskripsi singkat materi, petunjuk penggunaan mobile learning, sumber, soal
latihan dan profil perancang produk.
a. Tampilan awal struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia Tampilan di
buat lebih spesifik, bagian ini berisi tentang judul materi yang akan di
pelajari, nama sekolah dan kelas.
Berikur tampilan awal pada sumber belajar berbasis mobile learning pada
materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia.

Gambar 4.1
Tampilan awal sumber belajar berbasis mobile learning
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b. Menu utama
Pada bagian ini berisi langkah-langkah penggunaan mobile learning yang
akan di angkses, terdapat juga tombol on/off untuk musik (audio) dan juga gif
pada mobile learning ini.

Gambar 4.2
Menu utama sumber belajar berbasis mobile learning
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c. Petunjuk
Pada Bagian petunjuk ini memaparkan alur penggunaan mobile
learning beserta petunjuk tombol-tombol untuk akses mobile learning.

Gambar 4.3
Petunjuk sumber belajar berbasi mobile learnin
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d. Kompetensi
Pada bagian kompetensi ini berisi tentang indicator pencapaian
kompetensi.

Gambar 4.4
Kompetensi sumber belajar berbasis mobile learning
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e. Materi
Pada bagian materi in berisi uraian materi yang akan di pelajari oleh
siswa berdasarkan kompetensi yang telah di buat. Adapaun materi sumber
belajar berbasis mobile learning yaitu struktur dan fungsis sistem ekskresi
pada manusia, tampilan meteri berikut ini:

Gambar 4.5
Materi sumber belajar berbasis mobile learning
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f. Soal latihan
Pada bagian ini berisi soal-soal untuk menguji kemampuan kognitif
dan afektif siswa mengenai materi yang telah dipelajari.

Gambar 4.6
Soal latihan sumber belajar berbasis mobile learning
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g. Sumber
pada bagian sumber ini terdapat referensi yang digunakan untuk
membuat sumber belajar berbasi mobile learning tersebut.

Gambar 4.7
Sumber sumber belajar berbasis mobile learning
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h. Profil
pada bagian profil ini berisi data riwayat perancang produk.

Gambar 4.8
Profil sumber belajar berbasis mobile learning

3. Tahap pengembangan (development)
Pada tahapan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas
sumber belajar berbasis mobile learning melalui dua teknik yaitu expert appraisal
dan development testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi
atau menilai kelayakan rancangan produk. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi
oleh ahli-ahli dalam bidangnya, yaitu ahli materi, ahli bahasa dan ahli desain,
dengan materi. Development testing adalah kegiatan uji coba rancangan produk

44

yang telah dibuat dan divalidasi pada sasaran subjek yang sesungguhnya yaitu
guru mata pelajaran IPA dengan siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Laboratorium Kota Jambi yang berjumlah satu orang guru dan 10 orang siswa.

a. Teknik expert appraisal
i. Uji validitas
Uji validitas dilakukan tiga orang ahli dosen, masingmasing validator memberi penilaian terhadap sumber belajar
berbasi mobile learning materi struktur dan fungsi sistem ekskresi
pada manusia melalui angket penilaian yang telah disediakan.
Adapun hasil dari penilaian validator tersebut ialah sebagai berikut.
Tabel 4.1
Hasil validasi dosen ahli materi
Indikator
Kelayakan
isi

kebahasaan

Butir penilaian
1. Kesesuian dengan SK, KD dan Tujuan

4

2. Kebenaran substansi materi pembelajaran

4

3. Penggunaan contoh sistem ekskresi

4

4. Kesusuian dengan nilai-nilai IPA

4

5. Manfaat untuk menambah wawasan

4

6. Keterbacaan

4

7. Kejelasan isi materi

4

8. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar(EYD)
9. Bahasa dalam bahan ajar sesuai dengan
perkembangan siswa

Penyajian

Skor

4

4

10. Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien

4

11. Kejelasan tujuan yang ingin di capai

4

12. Tombol dan Petunjuk penggunaan bahan ajar
mudah di mengerti
13. Urutan sajian

4
4
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14. Pemberian motivasi dan daya tarik

4

15. Interaksi(pemberian stimulus dan respon)

4

16. Gambar dan video yang di sajiakan berhubungan
dan mendukung kejelasan materi

kegrafikan

4

17. Kelengkapan informasi

4

18. Penggunaan jenis dan ukuran hurup

4

19. Layout atau tata letak

4

20. video dan gambar

4

Jumlah

80

Persesntase

80%

Tabel 4.2
Hasil validasi dosen ahli bahasa
Indikator
Sesuai dengan
perkembangan
peserta didik
Komunikatif
Dialogi dan
Interaktif
Kesesuaian
dengan
kaidah
Bahasa
Indonesia

Jumlah
Persentase

Butir Penilaian

Skor

1. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa
2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan social,
emosional siswa
3. Pemahaman siswa terhadap pesan
4. Kesesuain ilustrasi dengan subtansi pesan
5. Kemampuan memotivasi siswa untuk merespon
pesan
6. Menciptakan komunikasi interaktif
7. Ketepatan tata bahasa

5

8. Ketepatan Ejaan

4

9. Keutuhan makna dan keteraturan dalam
bab/subbab/alinea

4

10. Keteraturan antara bab/subab/alinea/kalimat

4

11. Konsistensi penggunaan istilah

4

12. Konsistensi penggunaan istilah, symbol, dan
lambang

4

13. Ketepatan penulisan nama ilmia/asing

4

5
5
4
4
4
4

55
85%
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Tabel 4.3
Hasil validasi ahli design
No

ASPEK YANG DI NILAI

Skor

1

Tampilan awal Mobile Learning

5

2

Pokus bahan ajar mobile learning terhadap materi IPA

4

3

Kemudahan operasi mobile learning secara keseluruhan

5

4

Aplikasi mudah digunakan

5

5

Inovasi mobile learning

4

6

Desain mobile learning

4

7

Kerapian mobile learning

5

8

Kelengkapan komponen mobile learning untuk mendukung
pembelajaran

5

9

Kemudahan pada tombol operasi mobile learning

5

11

Penggunaan music
(audio) pada mobile learning
Penggunaan video dan gif pada mobile learning

12

Komposisi warna pada desain mobile learning

4

13

Konsisten pont yang di gunakan

5

14

Besarnya hurup untuk dibaca

4

15

Tidak menggunakan terlalu banyak jenis Huruf

5

16

Lebar susunan teks normal

5

17

Spasi antar baris teks normal

5

18

Spasi antar huruf normal

5

29

Bentuk mobile learning sesuai dengan kenyataan

5

20

Penyajian keseluruhan mobile learning sesuai

5

10

5
5

Jumlah

95

persentase

95%
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Tabel 4.4
Interprestasi kevalidan
Aspek validasi

Persentase yang diperoleh

Interprestasi

Materi

80%

valid

Bahasa

85%

Sangat valid

Desain

95%

Sangat valid

Setelah melakukan beberapa tahap revisi dan kembali dikoreksi validator
hanya memberikan nilai satu kali saja, karena sumber belajar berbasis mobile
learning yang telah direvisi telah masuk pada kategori layak digunakan untuk uji
coba penelitian dengan rincian data hasil tanggapan validator pada aspek materi
sebesar 80%, Bahasa 85%, dan desain 95%.
4. Uji coba kelompok kecil (implementation)
Setelah validasi, tahapan selanjutnya adalah menguji kepraktisan sumber
belajar berbasisi mobile learning, data kepraktisan mobile learning diambil dari
data angket yang telah ditanggapi oleh siswa, dari hasil tanggapan siswa sumber
belajar

berbasis

mobile

learning

sangat

membantu

dalam

memahami

pembelajaran,baik, seru, mempermudah belajar sendiri, mudah dimengerti ketika
di pelajari, video juga membantu mempermudah dalam memahami pembelajaran,
dan cara penggunaannya juga sangat mudah, akan tetapi terdapat sedikit kendala
jaringan yang kurang terjangkau sehingga menyababkan penggunaan produk
sedikit lambat ketika di akses.
5. Revisi produk (Evaluation)
Setelah produk mobile learning divalidasi oleh tim ahli, tahapan
selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan revisi sesuai saran dari dosen ahli.
Beberapa revisi produl yang telah dilakukan perubahan sesuai saran dari dosen
ahli adalah sebagai berikut:
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Ahli bahasa menyarankan pada tampilan awal di tambah mata pelajaran,
kelas dan semester.

Gambar 4.9
Tampilan awal sebelum revisi

Gambar 4.10
Tampilan awal setelah di revisi

49

Ahli materi menyarankan agar materi di tambah gambar di samping meteri
dan video pembelajaran pada tahap augmentasi.

Gambar 4.11
Materi Sebelum di revisi

Gambar 4.12
Materi Setelah di revisi
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Ahli desain menyarankan pada petunjuk penggunaan agar di tambah kata- kata
untuk memudahah siswa dalam menggunakan mobile learning.

Gambar 4.13
Petunjuk Gambar sebelum revisi

Gambar 4.14
Petunjuk setelah di revisi
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b. Teknik Development testing
1) Uji Praktikalitas
Setelah validasi, tahapan selanjutnya adalah menguji
kepraktisan sumber belajar berbasisi mobile learning, data
kepraktisan mobile learning diambil dari data angket yang telah
ditanggapi oleh siswa dan guru mata pelajaran IPA. Berikut Hasil
Uji Praktikalitas sumber belajar berbasis mobile learning
Tabel 4.5
Tanggapan siswa
No Nama
1 Yessi naila sari
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Andi marsyah
ramadani
Raihan setiawan
amanda
M indra
Rifki juliandika
Yuni putri
Syaza nadia
Putri ariska
Dimas maulana
Jumlah
persentase
Hasil

tanggapan

Skor
120

Persentase
96%

Interprestasi
Sangat praktis

118

94%

Sangat praktis

111
115
119
120
122
123
120
119
1187

89%
92%
95%
96%
98%
98%
96%
95%

Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis
Sangat praktis

95%

Sangat praktis

pada

siswa

kelas

VIII

Madrasah

Tsanawiyah

Laboratorium Kota Jambi menunjukkan nilai sebesar 95%, dari hasil tersebut
berarti bahwa sumber belajar berbasis mobile learning termasuk dalam kategori
sangat praktis. Hal tersebut dilihat dari respon setuju hingga sangat tidak setuju
terhadap berbagai aspek pada mobile learning. siswa menyukai tampilan detail
dari produk mobile learning.

Tabel 4.6
Hasil tanggapan guru IPA
Nama

Skor

Persentase

Interprestasi

Yuliayah, S.Pd

73

73%

Praktis
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Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil tanggapan guru terhadap
kepraktisan sumber belajar barbasis mobile learning didapatkan hasil persentase
sebesar 73% yang artinya interpretasi mobile learning termasuk dalam kategori
praktis dan bisa digunakan pada uji selanjutnya.

B. PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data Validitas
a. Deskripsi data validitas ahli materi
Pada bagian materi, dosen ahli melakukan penilaian pada beberapa
aspek yaitu kelayakan isi dan kelayakan penyajian pada mobile
learning yang telah didesain oleh peneliti. Pada kedua aspek tersebut
tingkat kevalidan sumber belajar berbasis mobile learning pada materi
struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia sebesar 80% yang
telah dihitung dengan skala likert termasuk pada kategori valid.
Data hasil validitas dari dosen ahli materi diambil setelah
melakukan revisi sebanyak satu kali dalam berbagai aspek di
dalamnya. Setelah proses validasi selesai dilakukan maka materi pada
sistem pencernaan manusia pada mobile learning layak untuk
disampaikan kepada pembaca khususnya siswa kelas VIII madrasah
tsanawiyah laboratorium Kota Jambi.
b. Deskripsi data validitas ahli bahasa
Uji validitas terhadap ahli bahasa merupakan aspek penting dalam
sebuah pembuatan mobile learning agar rmemiliki standar bahasa yang
baik dan benar. Berdasarkan penilaian dari dosen ahli bahasa, mobile
learning yang telah didesain layak untuk digunakan pada tahap
penelitian. Penilaian dari dosen ahli bahasa mencapai persentase
sebesar 85% yang dalam interpretasi berarti kelayakan bahasa
termasuk kategori sangat valid. Sebelum dinyatakan layak mobile
learning terlebih dahulu dilakukan satu kali perbaikan.
Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam segi bahasa adalah
bahasa yang digunakan komunikatif, sesuai dengan perkembangan
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peserta didik, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar, penggunaan bahasa asing, dan ketepatan dalam penggunaan
simbol atau lambang.
c. Deskripsi data validitas ahli desain
Aspek-aspek yang telah dinilai oleh ahli desain untuk mengetahui
tingkat kevalidan mobile learning sehingga layak untuk digunakan
penelitian yaitu aspek mobile learning mulai dari ukuran, tampilan dan
desain isi mobile learning.
Secara keseluruhan dari semua aspek yang dinilai, dapat
disimpulkan bahwa mobile learning yang didesain oleh peneliti sudah
pada kategori sangat valid yaitu 95% setelah melakukan tiga kali
revisi, dari hal tersebut maka sumber belajar berbasis mobile learning
pada materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia layak
digunakan untuk penelitian.

2. Deskrpsi data praktikalitas
a. Deskripsi data praktikalitas siswa
Setelah sumber belajar berbasis mobile learning sudah dalam
kategori sangat valid dan dinyatakan layak oleh dosen ahli, tahapan
selanjutnya adalah uji coba mobile learning dilakukan kepada siswa
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi. Secara
keseluruhan persentase data tanggapan siswa terhadap mobile learning
adalah sebesar 95% data tersebut termasuk dalam kategori sangat
praktis. Beberapa siswa memberi tanggapan yang menunjukan bahwa
mereka menyukai mobile learning dari segi tampilan hingga
kemenarikan isi dan adanya video pembelajaran di dalamnya.
Tanggapan siswa dapat dilihat pada lampiran 5.
b. Deskripsi data praktikalitas guru IPA
Data praktikalitas sumber belajar berbasis mobile learning pada
materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusai yang diberikan
oleh guru IPA Madrsah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi yaitu
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sebesar 73%, yang interpretasinya berarti dalam kategori praktis
digunakan dalam pembelajaran. Guru IPA memberikan bebarapa
catatan ataupun saran atas mobile learning yang telah didesain, catatan
ataupun saran tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa produk yang telah didesain berupa sumber belajar
berbasi mobile learning pada materi struktur dan fungsi sistem ekskresi pada
manusia, dilakukan peneletian dan pengembangan dengan model pengembangan
ADDIE (Analysis, Desaign, Development or Production, Implemtation or
Delivery and Evaluation) layak digunakan dalam pembelajaran di Madrsah
Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi. Hal tersebut didasari pada penilaian
kevalidan oleh dosen ahli materi 80%, dosen ahli Bahasa nilai persentase sebesar
85%, dan dosen ahli desain sebesar 95%.
Tingkat kepraktisan mobile learning atas tanggapan siswa dan guru
IPA mencapai kriteria yang sangat tinggi, dengan rincian tingkat kepraktisan
mobile learning oleh siswa mencapai persentase sebesar 95% dan data kepraktisan
mobile learning oleh tanggapan guru IPA mencapai persentase 73% praktis
digunakan dalam pembelajaran.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sumber belajar berbasis
mobile learning pada materi struktur dan fungsi sitem ekskresi pada manusia yang
telah dilakukan pada kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi,
maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya, agar penelitian yang dilakukan dapat
dilakukan penelitian mendalam yaitu dengan menguji efektifitas mobile
learning terhadap hasil belajar siswa atau terhadap motivasi belajar
2. Bagi siswa, disarankan untuk meningkatkan kebiasaan aktifitas belajar
mandiri dengan menggunakan media alternatif dan membiasakan untuk
mengulang kembali pembelajaran IPA di rumah
3. Bagi guru, agar lebih meningkatkan keterampilan dalam memberikan
mobile learning maupun media pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan

siswa.
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Mobile learning merupakan salah satu sumber belajar mandiri yang
inovatif dan dapat membantu guru dalam penyampain materi pembelajaran.
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Lampiran 1
Angket validasi ahli materi

ANGKET VALIDASI SUMBER BALAJAR
BERBASIS MOBILE LEARNING UNTUK
SISWA MADRASAH TSANAWIYAH
(AHLI MATERI)
Nama

: Hulil Afdol

NIM

207172974
Assalamu’alaikum wr wb,
Saya memohon bantuan kepada Ibu untuk mengisi angket ini. Angket

ini ditujukan untuk mengetahui pendapat Ibu untuk tentang mobile learning
ini. Penilaian, saran dan koreksi dari Ibu akan sangat bermanfaat untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas mobile learning ini. Atas perhatian
dan kesediaannya untuk mengisi angket ini saya ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk Pengisian
1. Istilah tanda check (✓) pada kolom yang Ibu anggap sesuai dengan aspek
yang ada. Kriteria penilaian :
SB

= Sangat Baik

B

= Baik

C

= Cukup

KB

= Kurang Baik SK = Sangat Kurang
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No

Aspek
penilaian

Nilai

Indikator
Sb

Kelayakan isi

kebahasaan

penyajian

kegrafikan

1. Kesesuian dengan SK, KD dan Tujuan
2. Kebenaran substansi materi pembelajaran
3. Penggunaan contoh sistem ekskresi
4. Kesusuian dengan nilai-nilai IPA
5. Manfaat untuk menambah wawasan
6. Keterbacaan
7. Kejelasan isi materi
8. Kesesuaian dengan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar(EYD)
9. Bahasa dalam bahan ajar sesuai dengan
perkembangan siswa
10. Penggunaan bahasa secara efektif dan
efisien
11. Kejelasan tujuan yang ingin di capai
12. Tombol dan Petunjuk penggunaan bahan
ajar mudah di mengerti
13. Urutan sajian
14. Pemberian motivasi dan daya tarik
15. Interaksi(pemberian stimulus dan respon)
16. Gambar dan video yang di sajiakan
berhubungan dan mendukung kejelasan
materi
17. Kelengkapan informasi
18. Penggunaan jenis dan ukuran hurup
19. Layout atau tata letak
20. video dan gambar

b
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Catatan/saran:

Jambi, 22 September 2021
Ahli materi

Nining Nuraida, M.Pd

c

Kb

sk
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Lampiran 2
Angket validasi ahli bahasa

ANGKET VALIDASI BAHAN AJAR BERBASI MOBILE LEARNING
UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH
(AHLI BAHASA)

Nama

: Hulil Afdol

NIM

: 207172974
Assalamu’alaikum wr wb,
Saya memohon bantuan kepada Bapak untuk mengisi angket ini. Angket ini ditujukan untuk mengetahui pendapat Bapak untuk tentang mobile

learning ini. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mobile learning ini. Atas
perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket ini saya ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk Pengisian
1. Istilah tanda check (✓) pada kolom yang Bapak anggap sesuai dengan aspek yang ada.Kriteria penilaian :
SB

= Sangat Baik (5)

B

= Baik (4)

C

= Cukup(3)

KB

= Kurang Baik (2)

SK

= Sangat Kurang(1)

Aspek

Indikator

Butir Penilaian

Deskripsi
SB

Penilaian
Bahasa

Sesuai dengan
14. Kesesuaian dengan
Bahasa yang digunakan baik untuk
perkembangan peserta
tingkat perkembangan menjelaskan konsep maupun ilustrasi

B
√

Skor
C
KB

SK
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didik

Komunikatif

Dialogi dan
Interaktif

peserta didik

aplikasi konsep, menggambarkan contoh
yang konkrit sampai dengan contoh
abstrak .
15. Kesesuaian dengan Bahasa yang digunakan sesuai dengan
tingkat perkembangan kematangan emosi siswa dengan ilustrasi
social, emosional
yang menggambarkan konsep-konsep
peserta didik
dari lingkungan terdekat sampai dengan
lingkungan global
16. Pemahaman peserta Pesan (materi ajar) yang disajikan
didik terhadap pesan dengan Bahasa yang menarik,
mudah dipahami, dan tidak
menimbulkan multi tafsir
17. Kesesuain ilustrasi
Terdapat gambar, yang membantu
dengan subtansi pesan memudahkan siswa memahami
materi yang disajikan

18. Kemampuan
memotivasi peserta
didik untuk merespon
pesan

Bahasa yang digunakan
membangkitkan rasa senang ketika
siswa membacanya dan mendorong
mereka untuk mempelajari mobile
learning tersebut secara tuntas.
19. Menciptakan
Penyajian materi bersifat dialogis
komunikasi interaktif yang memungkinkan siswa seolaholah berkomunikasi dengan penulis.

√

√

√

√

√
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Kesesuaian
dengan kaidah
Bahasa
Indonesia

20. Ketepatan tata bahasa Tata kalimat yang digunakan untuk
menyampaikan pesan, mengacu pada
kaidah Bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
21. Ketepatan Ejaan
Ejaan yang digunakan mengacu pada
pedoman ejaan yang disempurnakan
22. Keutuhan makna dan Pesan atau materi yang disajikan
keteraturan dalam
dalam satu bab harus mencerminkan
bab/subbab/alinea
kesatuan tema, kesatuan subtema
dalam subbab, dan kesatuan pokok
pikiran dalam satu alinea.
23. Keteraturan antara
Penyampaian pesan antara satu bab
bab/subab/alinea/kali dengan bab lain, antara bab dengan
mat
subbab dalam bab, antara subbab,
antara kalimat dalam satu alinea
yang berdekatan mencerminkan
keruntutan dan keterkaitan
24. Konsistensi
Penggunaan istilah yang
penggunaan istilah
menggambarka suatu konsep,
prinsip, asas, atau sejenisnya harus
konsisten antara bagian dalam buku.
25. Konsistensi
Penggunaan istilah, symbol/lambang
penggunaan istilah, yang menggambarkan suatu konsep,
symbol, dan lambang perinsip, asas, atau sejenisnya harus
konsisten antara bagian dalam buku.

√

√

√

√

√

√
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26. Ketepatan penulisan
nama ilmia/asing

Penulisan nama ilmia/asing dengan
benar/tepat.

(Instumen didapatkan dari: Berti, 2012 dan Kamila, 2014. Berdasarkan ketentuan BSNP)

Catatan/Saran: Dapat diterima dengan cacatan perbaikan

Jambi, 24 september 2021
Ahli Bahasa

Dr.Hurmaini,M.Pd

√
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Lampiran 3
Angket validasi ahli desain
ANGKET VALIDASI SUMBER BELAJAR BERBASIS MOBILE LEARNING
UNTUK SISWA MADRAAH TSANAWIYAH
(AHLI DESAIN)

Nama

: Hulil Afdol

NIM

: 207172974
Assalamu’alaikum wr wb,
Saya memohon bantuan kepada Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini

ditujukan untuk mengetahui pendapat Ibu untuk tentang Mobile Learning ini. Penilaian,
saran dan koreksi dari Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas Mobile Learning ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket ini
saya ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian
2. Istilah tanda check (✓) pada kolom yang ibuk anggap sesuai dengan aspek
yang ada.Kriteria penilaian :
SB

= Sangat Baik (5)

B

= Baik (4)

C

= Cukup(3)

KB

= Kurang Baik (2)

SK

= Sangat Kurang(1)

No

ASPEK YANG DI NILAI

1

Tampilan awal Mobile Learning

2

3

Fokus bahan ajar mobile learning terhadap
materi IPA
Kemudahan operasi mobile learning secara
keseluruhan

√

4

Aplikasi mudah digunakan

√

SB

Skor
B
C

√
√

KB

SK
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5

Inovasi mobile learning

√

Desain mobile learning

√

6

Kerapian mobile learning

√
√

9

Kelengkapan komponen mobile learning untuk
mendukung pembelajaran
Kemudahan pada tombol operasi mobile learning

10

Penggunaan musik(audio) pada mobile learning

√

11
12

Penggunaan video dan gif pada mobile learning
Komposisi warna pada desain mobile learning

√

13

Konsisten Font yang di gunakan

√

14

Besarnya hurup untuk di baca

15

Tidak menggunakan terlalu banyak jenis Huruf

√

16

Lebar susunan teks normal

√

17

Spasi antar baris teks normal

√

18

Spasi antar huruf normal

√

29

Tampilan mobile learning sesuai dengan
kenyataan,
Penyajian keseluruhan mobile learning sesuai

√

7
8

20

√

√

√

√

Catatan/Saran:

Jambi, 28 September 2021
Ahli Desain

Diandara Oryza, M.Pd
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Lampiran 4
Angket tanggapan guru IPA
ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP SUMBER BELAJAR BERBASI
MOBILE LEARNING IPA TERPADU

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Ipa Terpadu Pada Era New Normal Pandemik Covid19
Untuk Siswa Kelas VIII Madrsah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

:207172957

Petunjuk Pengisian :

3. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari guru tentang sumber
belajar sistem ekskresi manusia berbasis mobile learning yang telah dibuat.
4. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon guru memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.
No.

Pernyataan

1

Teks atau tulisan pada
Mobile learning ini mudah
dibaca
Gambar, video dan ilustrasi
lainnya yang disajikan jelas
dan tidak buram

2

Sangat
Setuju
(5)

Setuju
(4)

√
√

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)
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3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gambar, video dan ilustrasi
lainnya
disajikan
dengan
sesuai( tidak terlalu banyak
dan sedikit)
Adanya keterangan pada setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
yang disajikan dalam mobile
learning ini
Gambar dan video lainnya
disajikan dengan menarik
Gambar dan video lainya
disajikan sesuai dengan materi
Pokok materi yang terdapat
dalam mobile learning tersusun
secara logis dan sistematis
Pokok materi system ekskresi
manusia yang terdapat dalam
mobile learning sesuai dengan
SK dan KD dalam K13
Tujuan pembelajaran
dirumuskan secara jelas dalam
mobile learning
Rancangan rangkaian kegiatan
belajar materi system ekskresi
manusia. Mobile learning
tersampaikan secara sistematis
Soal yang digunakan dalam
mobile learning ini sudah
sesuai dengan materi
Bahasa yang digunakan mudah
dipahami
Mobile learning yang
dikembangkan dapat melatih
peserta didik menemukan
konsep-konsep
Mobile learning yang
dikembangkan mempermudah
guru dalam menyampaikan
materi system ekskresi
manusia
Mobile learning dapat
dipelajari secara mandiri oleh
peserta didik

√

√
√
√
√

√

√

√

√
√
√

√

√
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16

17

18

19

20

Mobile learning mendorong
peserta diik untuk senantiasa
belajar
Mobile learning mendorong
peserta didik untuk
mempelajari sistem ekskresi
manusia
Mobile learning ini dapat
menjadikan peserta didik lebih
yakin dan percaya dapat
memahami pembelajran
Mobile learning ini dapat
menjadikan peserta didik rajin
belajar
Mobile learning ini mudah
diakses oleh guru dan siswa

√
√

√

√
√

Catatan/Saran: Materi yang disajikan dalam mobile learning perlu diperjelas
dengan point-point yang berkaitan dengan organ penyusun sistem ekskresi.

Jambi, 05 Oktober 2021
Guru IPA

Yuliyah, S.Pd.i
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Lampiran 5
Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

6. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
7. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
8. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)
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3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

72

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Komentar dan Saran: Sangat membantu dalam memahami pembelajaran, baik,
seru, mempermudah belajar sendiri.

Jambi 28 September 2021
Siswa

Yessi naila sari
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Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

9. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
10. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
11. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

75

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

76

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

77

Komentar dan Saran: Seru, baik dan videonya juga sangat membantu dalam
memahami pembelajaran, dan cara penggunaannya juga sangat mudah,tapi sdikit
ngelek-ngelek, untuk kedepannya semoga tidak ngelek-ngelek lagi.

Jambi 28 September 2021
Siswa

Andi Marsyah Ramadani

78

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

12. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
13. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
14. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

1

Pernyataan

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.

Sangat
Setuju
(5)

√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

79

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan

√

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

80

pada mobile learning ini
15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

81

Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Raihan Setiawan

82

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

15. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
16. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
17. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

83

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

84

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

85

Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Amanda

86

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

18. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
19. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
20. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

87

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

88

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

89

Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

M. Indra

90

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

21. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
22. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
23. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

91

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik

√

√
√

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.

√

Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√

√

√

√

√

√

√

92

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

93

Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Rifki Juliandika

94

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

24. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
25. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
26. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

95

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

96

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

97

Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Yuni Putri

98

Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

27. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
28. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
29. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)

99

3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

100

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Syaza Nadia
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Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

30. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
31. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
32. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)
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3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
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15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
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Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Putri Aristika
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Angket tanggapan siswa

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP BAHAN AJAR BERBASIS
MOBILE LEARNING UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Judul Penelitian

: Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Mobile Learning
Pada Era New Normal Pandemik Covid19 Untuk Siswa
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah

Peneliti

: Hulil Afdol

Nim

: 207172974

Petunjuk Pengisian :

33. Instrumen ini dibuat untuk mengetahui penilaian dari siswa tentang sumber
belajar berbasis mobile learning
34. Pendapat, kritik, saran dan penilaian yang akan diberikan kepada peniliti akan
sangat bermanfaat untuk memperbaikidan meningkatkan kualitas mobile
learning ini.
35. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian dan
pendapatnya pada setiap kriteria dengan memberi tanda checklist (✓) pada
kolom skala penelitian.
Atas kesedian ibu dalam menilai mobile learning ini, saya sampaikan
terimakasih.

No

Pernyataan

1

Teks atau tulisan didalam
mobile learning ini mudah
dibaca.
Gambar, video dan ilustrasi
terlihat jelas dan tidak buram.

2

Sangat
Setuju
(5)

√
√

Setuju
(4)

Kategori
Kurang
Setuju
(3)

Tidak
Setuju
(2)

Sangat
Tidak
Setuju
(1)
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3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14

Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sudah sesuai
(tidak terlalu banyak dan
sedikit)
Adanya keterangan di setiap
gambar dan ilustrasi lainnya
dalam mobile learning ini.
Gambar, dan video yang
disajikan menarik
Gambar, video dan ilustrasi
yang disajikan sesuai materi
Penyajian materi dalam
mobile learning ini
mendorong saya untuk
berdiskusi dengan temanteman yang lain
Penyajian materi dalam mobile
learning ini berkaitan dengan
mata pelajaran yang lain dalam
pemecahan masalah dan
penerapannya
Saya dapat memahami materi
dengan mudah.
Materi yang disajikan dalam
Mobile learning sudah runtut
Saya dapat mengikuti kegiatan
belajar tahap demi tahap
dengan mudah.
Saya dapat dengan mudah
memahami kalimat yang
digunakan dalam mobile
learning.
Tidak ada kalimat yang
menimbulkan makna ganda
dalam mobile learning ini.
Saya dapat memahami lambang
atau simbol yang digunakan
pada mobile learning ini

√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
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15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

Saya dapat memahami istilahistilah yang digunakan dalam
mobile learning ini.
Contoh soal yang digunakan
dalam mobile learning ini
sudah sesuai dengan materi.
Saya dapat memahami materi
sistem ekskresi manusia
menggunakan mobile learning
ini
dengan mudah
Saya merasa lebih mudah
belajar dengan mobile learning
ini
Saya sangat tertarik
menggunakan mobile learning
ini
Dengan menggunakan mobile
learning ini saya lebih tertarik
dalam belajar IPA.
Saya lebih rajin belajar dengan
menggunakan mobile learning
ini.
Mobile learning ini mendorong
saya untuk senantiasa belajara
mobile learning sebagai
sumber inspirasi dalam belajar
IPA
Mobile learning ini mendorong
saya untuk belajar IPA
Mobile learning ini dapat
menjadikan saya lebih yakin
dalam mamahami pembelajaran
IPA.
Mobile Learning ini dapat
menjadikan saya lebih mudah
dalam memahami pembelajaran

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Komentar dan Saran

Jambi 28 September 2021
Siswa

Dimas Maulana
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Lampiran 6
Surat Izin Riset dan Perintah Riset
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Surat konsultasi bimbingan skripsi
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No

Hari dan
Tanggal
14

Januari

29

Maret

07
2021
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1 2021
2 2021
3

4 28 Juli 2021
03

5 2021
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Pengentaran Surat Penunjuk DP

Acc Seminar Proposal

Seminar Proposal
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Bimbingan isi proposal

Paraf
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1

12
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Bimbingan judul penelitian
2021

3

11 februari Bimbingan isi proposal penelitian
2021

4 17 februari Bimbingan isi proposal penelitian
2021
5

09
2021

maret Bimbingan isi proposal penelitian

6

26
2021

maret

Bimbingan isi proposal penelitian

Paraf
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7

29
2021

maret

bimbingan acc proposal

8 07 april 2021

seminar proposal

9 28 juni 2021

Bimbingan perbaikan proposal dan
riset

10

26
oktober
Bimbingan isi skripsi
2021

10
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Bimbingan isi skripsi
2021

13.

9 november
ACC Skripsi
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