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ABSTRAK 

 

Listaiji, Prasetyo. 2015. Pengembangan Aplikasi Mobile Learning sebagai 

Penunjang Pembelajaran Fisika pada Materi Hukum Gravitasi Newton untuk 

Siswa SMA. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Sugiyanto, S.Pd., M.Si. 

dan Pembimbing Pendamping Drs. Hadi Susanto, M.Si. 

 

Kata kunci: Pengembangan, aplikasi mobile learning, hukum gravitasi Newton, 

smartphone Android.  

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang dinilai sukar dan tidak disukai 

oleh siswa kerena materi yang padat, banyak menghitung, dan pembelajaran di 

kelas yang tidak kontekstual atau terkesan abstrak. Salah satu materi fisika yang 

bersifat abstrak adalah hukum gravitasi Newton karena berhubungan dengan 

benda-benda langit yang tidak mungkin dihadirkan di kelas. Keterbatasan waktu 

pembelajaran di kelas juga menjadi kendala karena mengharuskan siswa untuk 

mempelajari kembali pelajaran yang sudah didapatkannya. Suatu media penujang 

dan alternatif sumber belajar yang bersifat mobile dirasa perlu dikembangkan 

sehingga selain bisa membantu memodelkan konsep-konsep fisika yang bersifat 

abstrak, juga memberikan fasilitas kepada siswa untuk bisa belajar mandiri 

kapanpun dan dimanapun. Kemajuan teknologi dalam bidang perangkat mobile 

sangat mendukung akan hal ini. Perkembangan smartphone Android yang begitu 

pesat menjadi potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai media penunjang 

pembelajaran yang bersifat mobile (mobile learning). Pada penelitian ini 

dikembangkan suatu aplikasi mobile learning sebagai penunjang pembelajaran 

fisika pada materi hukum gravitasi Newton untuk siswa SMA. Penelitian ini 

tergolong dalam penelitian pengembangan atau research and development. Model 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model pengembangan 

instruksional sistem atau ADDIE (Analisys, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation). Produk aplikasi yang dihasilkan kemudian 

diberi nama M-Grav dan diujikan kepada 4 kelompok responden sesuai dengan 

alur penelitian yaitu ahli materi, ahli media, guru, dan siswa. Terdapat 3 aspek 

yang diujikan antara lain rekayasa perangkat lunak, desain pembelajaran, dan 

komunikasi visual. Dari hasil pengujian diperoleh nilai persentase kelayakan 

aplikasi M-Grav secara umum adalah sebesar 85,60%. Berdasarkan hasil tersebut 

maka aplikasi ini layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran fisika pada 

materi hukum gravitasi Newton. 



 

 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................i 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ............................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... iv 

PRAKATA ........................................................................................................... v 

ABSTRAK......................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ x 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiii 

BAB 1 .................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 

1.2 Perumusan Masalah .............................................................................. 4 

1.3 Pembatasan Masalah ............................................................................. 5 

1.4 Tujuan Penelitian .................................................................................. 5 

1.5 Manfaat Penelitian ................................................................................ 5 

1.6 Sistematika Skripsi ............................................................................... 6 

1.7 Penegasan Istilah................................................................................... 7 

BAB 2 .................................................................................................................. 8 

TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 8 

2.1 Mobile Learning ................................................................................... 8 

2.2 Smartphone Android ............................................................................ 11 

2.3 Adobe Flash Professional CS6 ........................................................... 13 

2.4 Hukum Gravitasi Newton ................................................................... 17 

2.5 Kerangka Berpikir............................................................................... 31 

 

 



 

 

ix 
 

BAB 3 ................................................................................................................ 32 

METODE PENELITIAN .................................................................................. 32 

3.1 Jenis Penelitian ................................................................................... 32 

3.2 Subjek, Objek, dan Responden Penelitian .......................................... 32 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................. 33 

3.4 Model Pengembangan......................................................................... 33 

3.5 Kriteria Penilaian Produk.................................................................... 35 

3.6 Metode Pengumpulan data.................................................................. 38 

BAB 4 ................................................................................................................ 41 

HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 41 

4.1 Hasil Penelitian ................................................................................... 41 

4.2 Pembahasan ........................................................................................ 69 

BAB 5 ................................................................................................................ 83 

PENUTUP ......................................................................................................... 83 

5.1 Simpulan ............................................................................................. 83 

5.2 Saran ................................................................................................... 83 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 85 

 LAMPIRAN ....................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Versi-versi Android.............................................................................. 12 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 pada kurikulum 2013 ......................... 17 

Tabel 3.1 Rentang Persentase Angket ................................................................. 40 

Tabel 4.1 Hasil Rekap Penilaian Ahli Media ...................................................... 61 

Tabel 4.2 Hasil Rekap Penilaian Ahli Materi ...................................................... 62 

Tabel 4.3 Hasil Rekap Penilaian Guru ................................................................ 63 

Tabel 4.4 Hasil Rekap Penilaian Siswa ............................................................... 65 

Tabel 4.5 Rekap Data Kelayakan Aplikasi .......................................................... 66 

Tabel 4.6 Rekap Data Kompatibilitas Aplikasi ................................................... 68 

Tabel 4.7 Daftar Kritik dan Saran Responden .................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Gaya tarik-menarik antar dua benda bermassa ............................... 18 

Gambar 2.2 Resultan vektor gaya gravitasi ........................................................ 19 

Gambar 2.3 Garis-garis medan gravitasi ............................................................. 20 

Gambar 2.4 Resultan medan gravitasi ................................................................ 21 

Gambar 2.5 Menentukan medan gravitasi di titik P ............................................ 22 

Gambar 2.6 Grafik penurunan nilai g terhadap h ................................................ 23 

Gambar 2.7 Lintasan planet berbentuk elips ....................................................... 24 

Gambar 2.8 Luasan juring yang disapu planet .................................................... 25 

Gambar 2.9 Satelit buatan ................................................................................... 27 

Gambar 2.10 Sampah antariksa........................................................................... 29 

Gambar 2.9 Bagan kerangka berpikir ................................................................. 31 

Gambar 3.1 Skema penelitian model ADDIE ..................................................... 34 

Gambar 4.1 Diagram alir menu utama (home).................................................... 44 

Gambar 4.2 Layout intro dan halaman utama ..................................................... 45 

Gambar 4.3 Diagram alir menu materi ............................................................... 46 

Gambar 4.4 Diagram alir fitur tautan video ........................................................ 47 

Gambar 4.5 Diagram alir fitur simulasi .............................................................. 48 

Gambar 4.6 Desain layout simulasi hukum Kepler III ....................................... 48 

Gambar 4.7 Diagram alir menu latihan soal ....................................................... 49 

Gambar 4.8 Diagram alir menu evaluasi............................................................. 50 

Gambar 4.9 Diagram alir menu about ................................................................. 51 



 

 

xii 
 

Gambar 4.10 Preview gambar pada aplikasi ....................................................... 52 

Gambar 4.11 Preview tautan video ..................................................................... 53 

Gambar 4.12 Preview icon pada aplikasi ............................................................ 54 

Gambar 4.13 Halaman intro dan menu utama .................................................... 56 

Gambar 4.14 Halaman menu materi ................................................................... 57 

Gambar 4.15 Halaman latihan soal ..................................................................... 58 

Gambar 4.16 Halaman menu evaluasi ................................................................ 59 

Gambar 4.17 Halaman simulasi .......................................................................... 60 

Gambar 4.18 Halaman menu about ..................................................................... 60 

 

 

 



 

 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing............................. 88 

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian ......................................................................... 89 

Lampiran 3 Kisi-kisi Indikator Kelayakan Aplikasi ........................................... 90 

Lampiran 4 Hasil Penilaian Ahli Media .............................................................. 92 

Lampiran 5 Hasil Penilaian Ahli Materi ............................................................. 93 

Lampiran 6 Hasil Penilaian Guru ........................................................................ 94 

Lampiran 7 Hasil Penilaian Siswa ...................................................................... 95 

Lampiran 8 Daftar Ahli Media dan Materi ......................................................... 96 

Lampiran 9 Daftar Guru ...................................................................................... 97 

Lampiran 10 Daftar Siswa .................................................................................. 98 

Lampiran 11 Hasil Penilaian Aspek Rekayasa Perangkat Lunak ..................... 100 

Lampiran 12 Hasil Penilaian Aspek Desain Pembelajaran ............................... 102 

Lampiran 13 Hasil Penialaian Aspek Komunikasi Visual ................................ 104 

Lampiran 14 Rekapitulasi Penilaian Aplikasi Over All .................................... 106 

Lampiran 15 Angket Ahli Media....................................................................... 107 

Lampiran 16 Contoh Pengisian Angket Ahli Media ......................................... 109 

Lampiran 17 Angket Ahli Materi ...................................................................... 112 

Lampiran 18 Contoh Pengisian Angket Ahli Materi ......................................... 114 

Lampiran 19 Angket Penilaian Guru ................................................................ 117 

Lampiran 20 Contoh Pengisian Angket Guru ................................................... 118 

Lampiran 21 Angket Penilaian Siswa ............................................................... 120 



 

 

xiv 
 

Lampiran 22 Contoh Pengsisian Angket Siswa  ............................................... 121 

Lampiran 23 Angket Data Awal Siswa ............................................................. 122 

Lampiran 24 Contoh Pengisian Angket Data Awal Siswa ................................ 123 

Lampiran 25 Angket Dokumentasi Responden ................................................ 124 

Lampiran 26 Contoh Pengisian Angket Dokumentasi ...................................... 125 

Lampiran 27 Foto Dokumentasi Pengujian Aplikasi ........................................ 126 



 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang terjadi sangat pesat berdampak pada 

kehidupan manusia. Hal ini yang ditandai dengan munculnya berbagai produk 

teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas. Salah 

satu produk teknologi yang sekarang banyak digunakan mampu menembus pasar 

dunia adalah smartphone. Berdasarkan data yang di publikasikan oleh 

International Data Corporation (IDC) sebagaimana dimuat dalam Kompas (2014) 

menunjukkan pada 14 Agustus 2014 tercatat jumlah smartphone yang terjual 

sudah pada tahun 2014 mencapai 301,3 Juta unit. Dari jumlah tersebut, 

smartphone Android masih mendominasi dengan total penjualan sebesar 84,7 

persen. Smartphone Android lebih banyak digunakan karena selain harga yang 

yang relatif terjangkau, sistem operasi Android dapat dikembangkan secara 

terbuka atau open source yang memungkinkan pengguna dapat membuat aplikasi 

sendiri sesuai dengan kebutuhan. 

Potensi pengembangan aplikasi yang terbuka pada Android dan semakin 

banyaknya masyarakat yang menggunakan smartphone, membuka peluang 

teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung aktivitas dalam dunia pendidikan 

salah satunya adalah mobile learning. Para pelaku pendidikan menyadari potensi 

teknologi mobile sebagai sumber pembelajaran bagi siswa. Pengembangan 

pembelajaran melalui perangkat mobile dapat meningkatkan efektifitas dan 
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efisiensi pembelajaran siswa. Siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun 

sambil melakukan aktifitas media sosial ataupun hiburan melalui smartphone.  

Hasil penelitian Hanafi & Samsudin (2012) menyatakan bahwa mobile learning 

juga mampu memberikan kemudahan lain bagi siswa untuk mengunduh materi-

materi yang diajarkan, kemudian membagikannya kepada sesama siswa melalui 

bluetooth. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2013) menunjukkan 

bahwa pengembangan media mobile learning menggunakan smartphone android 

dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena pada smartphone android terdapat 

kemampuan zoom in dan zoom out yang dapat digunakan dengan mudah.  

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang dinilai sukar dan tidak 

disukai oleh siswa. Berdasarkan penelitian Samudra (2014) diperoleh bahwa 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa SMA dalam belajar fisika 

adalah sulitnya memahami pelajaran fisika dan tidak sukanya siswa terhadap 

pelajaran fisika. Kesulitan siswa dalam mempelajari fisika disebabkan oleh dua 

hal yaitu materi fisika yang padat dan banyak menghitung, serta pembelajaran 

fisika di kelas yang tidak kontekstual dan terkesan abstrak. Penggunaan media 

visual dalam proses pembelajaran fisika akan sangat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak. 

Hasil wawancara terhadap guru fisika di SMA 1 Kudus menyebutkan 

bahwa materi Hukum Gravitasi Newton merupakan salah satu materi fisika yang 

bersifat abstrak karena berhubungan dengan benda-benda luar angkasa yang tidak 

mungkin dihadirkan di dalam kelas. Hal ini menunjukan bahwa diperlukannya 

media pembelajaran sebagai penunjang pembejaran fisika yang dapat 
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memvisualisasikan konsep-konsep abstrak tersebut. Peranan media pembelajaran 

akan sangat membantu dalam penyampaian materi-materi fisika sebagai bentuk 

penyederhanaan atau pemodelan, sehingga konsep yang disajikan menjadi lebih 

nyata dan dapat teramati. 

Keterbatasan waktu pembelajaran mengharuskan siswa untuk mempelajari 

kembali pelajaran yang sudah didapatkannya. Penyampaian materi oleh guru di 

dalam kelas yang terbatas waktu, menyebabkan siswa sulit memahami isi materi 

secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembelajaran fisika memerlukan alternatif 

sumber belajar yang mumungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri 

Pembelajaran fisika juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada 

untuk kebutuhan belajar siswa. Menurut Sutarman, sebagaimana dikutip oleh 

Abror (2012: 2), dengan adanya bantuan komputer dan teknologi informasi, maka 

kualitas pendidikan dapat meningkat dan mempermudah siswa dalam menerima 

pelajaran. 

Dari hasil wawancara awal terhadap siswa di SMA 1 Kudus diperoleh 

kesimpulan bahwa saat tidak berada di dalam kelas, siswa terkadang malas 

membuka kembali pelajaran fisika yang telah dipelajari, dan lebih memilih 

melakukan kegiatan lain salah satunya adalah membuka situs jejaring sosial 

dengan smarthphone Android yang dimiliki. Hal ini memunculkan kebutuhan 

untuk mengembangkan suatu aplikasi mobile learning menggunakan smartphone 

Android sebagai penunjang pembelajaran fisika yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk belajar fisika dimanapun dan kapanpun. Hasil penelitian Daesang, et al 

(2013) menyebutkan, “providing a mobile learning environment to language 
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educators may help them become more comfortable with using their own 

devices.” 

Penelitian tentang pengembangan aplikasi berbasis Android untuk media 

pembelajaran pun telah dilakukan oleh Purbasari (2013). Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kehadiran mobile learning 

yang menggunakan media elektronik ponsel ini ditujukan sebagai suplemen 

pembelajaran yang ada serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

sendiri mengenai materi yang kurang dikuasi dimanapun dan kapanpun. Hal ini 

tentu dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran 

bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Aplikasi Mobile Learning sebagai Penunjang Pembelajaran 

Fisika pada Materi Hukum Gravitasi Newton untuk Siswa SMA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pada penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile learning sebagai penunjang 

pembelajaran fisika pada pokok bahasan hukum gravitasi Newton untuk 

siswa SMA? 

(2) Bagaimana kelayakan produk aplikasi mobile learning sebagai penunjang 

pembelajaran fisika pada pokok bahasan hukum gravitasi Newton untuk 

siswa SMA? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Aplikasi mobile learning yang maksud pada penelitian ini adalah aplikasi 

yang akan dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi Android minimal 

versi 4.0 (Ice Cream Sandwich)). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

(1) Mengembangkan aplikasi mobile learning sebagai penunjang pembelajaran 

fisika pada pokok bahasan hukum gravitasi Newton untuk siswa SMA 

(2) .Mengetahui kelayakan produk aplikasi mobile learning sebagai penunjang 

pembelajaran fisika pada pokok bahasan hukum gravitasi Newton untuk 

siswa SMA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengalaman 

dalam melakukan penelitian dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya. 

1.5.2 Bagi guru dan siswa 

Produk aplikasi yang dikembangan mampu menjadi penunjang 

pembelajaran fisika, memberi kemudahan dalam belajar kapanpun dan 

dimanapun, dan membantu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi terdiri atas 5 bab, yaitu: 

(1) Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi, pembatasan masalah, dan 

penegasan istilah. 

(2) Bab 2 Tinjauan Pustaka, menjelaskan mobile learning, smarthphone Android, 

Adobe Flash CS6, dan topik hukum gravitasi Newton. 

(3) Bab 3 Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian (subyek, obyek, dan 

responden penelitian serta waktu dan lokasi penelitian), desain penelitian 

(indikator dan kriteria produk), metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

(4) Bab 4 Hasil dan Pembahasan, memaparkan produk yang dihasilkan sesuai 

dengan model pengembangan, rekap data angket, dan pembahasan. 

(5) Bab 5 Penutup, berisi simpulan dan saran sebagai implikasi hasil penelitian 

untuk perbaikan produk selanjutnya. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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1.7 Penegasan Istilah 

1.7.1 Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2012). 

1.7.2 Mobile Learning 

Istilah mobile learning (m-Learning) mengacu kepada penggunaan 

perangkatm teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti PDA, telepon 

genggam, laptop dan tablet PC, dalam pengajaran dan pembelajaran. Mobile 

learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses 

materi, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan 

dimanapun (Tamimuddin, 2010). 

1.7.3 Smartphone Android 

Smartphone merupakan perangkat yang memiliki kemampuan sebagai 

sarana komunikasi (mengirim pesan dan menelepon) serta kemampuan lain yaitu 

PDA (Personal assistent) yang memungkinkan pengguna melakukan kerja seperti 

pada komputer pribadi (PC) (Prihadi, 2012). Smartphone yang digunakan pada 

penelitian ini adalah smartphone dengan sistem operasi Android. 

1.7.4 Hukum Gravitasi Newton 

Hukum Gravitasi Newton yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah 

materi fisika yang diajarkan untuk siswa SMA kelas XI. Materi ini akan dijadikan 

content pada aplikasi mobile learning yang dikembangkan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mobile Learning 

Istilah mobile learning (m-Learning) mengacu kepada penggunaan 

perangkatm teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti PDA, telepon 

genggam, laptop dan tablet PC, dalam pengajaran dan pembelajaran. Mobile 

learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses 

materi, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan 

dimanapun. Hal ini akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, 

membuat pembelajaran menjadi persuasif, dan dapat mendorong motivasi 

pembelajar kepada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Selain itu, 

dibandingkan pembelajaran konvensional, mobile learning memungkinkan 

adanya lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi secara ad hoc dan berinteraksi 

secara informal di antara siswa (Tamimuddin, 2010).  

Mobile learning merupakan teknologi baru dalam teknologi pendidikan. 

Mobile learning mulai marak dikembangkan ketika e-learning mulai mengalami 

penurunan popularitas dan masyarakat sudah mulai jenuh menggunakannya. 

Mobile learning yang merupakan teknologi wireless semua orang dapat 

mengakses informasi dan bahan ajar dari mana saja dan dimana saja. Hal ini 

memungkinkan siswa memiliki kebebasan untuk mengatur kapan mereka ingin 

belajar dan dimana tempat belajar yang mereka inginkan. Mobile learning 

8 
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dikembangkan menggunakan pendekatan behavioristic dengan tujuan 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi karena ketika perasaan siswa 

nyaman dan senang, maka materi akan lebih mudah dipahami 

Mobile learning didefinisikan sebagai pembelajaran dimana siswa tidak 

terpaku pada tempat, lokasi yang ditentukan sebelumnya dan siswa memanfaatkan 

kesempatan belajar yang ditawarkan pada teknologi mobile (O'Malley, 2003:7). 

Selain itu mobile learning juga dapat didefinisikan sebagai pembelajaran baru 

yang memberikan perhatian kepada mobilitas siswa, dengan hal tersebut siswa 

dapat belajar tanpa rasa tertekan karena lokasi belajar yang dibatasi secara fisik 

(Kukulska, 2005) 

Atlewell (2005) menyatakan bahwa mobile learning sendiri memiliki 

beberap kelebihan sebagai berikut: 

(1) Membantu siswa meningkatkan kemampuannya. 

(2) Menguatkan pembelajaran inidividual atau kolaboratif. 

(3) Membantu siswa mengidentifikasi area dimana siswa membutuhkan 

bimbingan dan dukungan. 

(4) Membantu menjembatani jarak antara perangkat keras mobile seperti telepon 

genggang dan teknologi komunikasi dan informasi. 

(5) Membantu siswa dalam melakukan pembelajaran dan mengatur tingkat 

ketertarikan mereka. 

(6) Membantu siswa untuk tetap terfokus pada periode yang lama. 

(7) Membantu meningkatkan apresiasi dan kepercayaan diri pada siswa. 
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Dilihat dari penggunaan mobile learning, Hasan sebagaimana dikutip oleh 

Astra et al (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi Mobile Learning dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction), yaitu sebagai 

suplemen (tambahan) yang sifatnya pilihan (opsional), pelengkap (komplemen), 

atau pengganti (substitusi). 

(1) Suplemen (tambahan) 

Mobile learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan), yaitu: siswa 

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi mobile 

learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi siswa 

untuk mengakses materi mobile learning. Sekalipun sifatnya opsional, siswa yang 

memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. 

(2) Komplemen (pelengkap) 

Mobile learning berfungsi sebagai komplemen (pelengkap), yaitu: 

materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima 

siswa di dalam kelas. Di sini berarti materi mobile learning diprogramkan untuk 

menjadi materi reinforcement (penguatan) atau remedial bagi siswa di dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. 

(3) Substitusi (pengganti) 

Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa 

alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik/siswanya. 

Tujuannya agar para siswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan 

perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktifitas sehari-hari siswa. Ada tiga 

alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih siswa, yaitu: (1) 
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sepenuhnya secara tatap muka (konvensional); (2) sebagian secara tatap muka dan 

sebagian lagi melalui internet, atau (3) sepenuhnya melalui internet. 

 

2.2 Smartphone Android 

Smartphone merupakan perangkat yang memiliki kemampuan sebagai 

sarana komunikasi (mengirim pesan dan menelepon) serta kemampuan lain yaitu 

PDA (Personal assistent) yang memungkinkan pengguna melakukan kerja seperti 

pada komputer pribadi (PC) (Prihadi, 2012). 

Pada awal perkembangannya, HP hanya dapat digunakan untuk 

komunikasi melalui telepon. Di sisi lain, PDA hanya dapat digunakan sebagai 

perangkat pengganti PC, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan 

pekerjaan seperti mengolah data, mengurutkan kontak dan menambahkan catatan. 

Seiring perkembangannya, kedua perangkat tersebut mengalami penambahan fitur 

yaitu kemampuan koneksi wireless internet pada PDA yang memungkinkan 

pengguna mengirimkan email, serta kemampuan mengirimkan pesan pada HP. 

Pada akhirnya, kedua perangkat tersebut melengkapi kemampuan mereka 

dengan kemampuan yang belum dimiliki, sehingga terciptalah perangkat baru 

yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas yang melibatkan kemampuan 

komunikasi dan juga PDA. Perangkat ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

Smartphone. 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet (Supardi, 2012). Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 
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sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. 

membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama 

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) 

dan kedua adalah yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Supardi (2012) 

dan TOI Tech (2014) menuliskan versi dari android sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Versi-versi Android 

No. Versi  Nama Pasar  Tanggal rilis 

1. Android versi 1.1 - 9 Maret 2009 

2. Android versi 1.5 Cupcake Mei 2009 

3. Android versi 1.6 Donut September 2009 

4. Android versi 2.0/2.1 Eclair 3 Desember 2009 

5. Android versi 2.2 Froyo: Frozen Yoghurt 20 Mei 2010 

6. Android versi 2.3 Gingerbread 6 Desember 2010 

7. Android versi 3.0/3.1 Honeycomb Mei 2011 

8. Android versi 4.0 Ice Cream Sandwich 19 Oktober 2011 

9. Android versi 4.1 Jelly Bean  

10. 

11. 

Android versi 4.4 

Abdroid versi 5.0 

Kit Kat 

Lolipop 

31 Oktober 2013 

2014 
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Dari versi-versi android yang ada, diharapkan aplikasi mobile learning 

yang akan dibuat dapat digunakan pada android dengan versi minimal 4.0 atau 

versi Ice Cream Sandwich. 

 

2.3 Adobe Flash Professional CS6 

2.3.1 Sejarah Adobe Flash 

Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar 

vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat 

lunak ini mempunyai file extension .swf dan dapat diputar di penjelajah web yang 

telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman 

bernama ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0 diluncurkan 

pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animasi vektor bernama 

FutureSplash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan menggunakan 

nama 'Macromedia' adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 Desember 2005 

Adobe Systems mengakuisisi Macromedia dan seluruh produknya, sehingga nama 

Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash. 

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe 

dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan 

situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk 

membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_vektor
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_vektor
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SWF&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://id.wikipedia.org/wiki/Macromedia


14 
 

 

 

digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD 

Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, tombol 

animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan 

pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik 

membuat animasi, fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat 

memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. Keunggulan yang 

dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit kode pemograman baik 

yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada didalamnya atau 

digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan 

Database dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena 

mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya 

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat ditampilkan 

dengan ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan keingginan. Aplikasi Flash 

merupakan sebuah standar aplikasi industri perancangan animasi web dengan 

peningkatan pengaturan dan perluasan kemampuan integrasi yang lebih baik. 

Banyak fiture-fiture baru dalam Flash yang dapat meningkatkan kreativitas dalam 

pembuatan isi media yang kaya dengan memanfaatkan kemampuan aplikasi 

tersebut secara maksimal. Fitur-fitur baru ini membantu kita lebih memusatkan 

perhatian pada desain yang dibuat secara cepat, bukannya memusatkan pada cara 

kerja dan penggunaan aplikasi tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan secara cepat aplikasi-aplikasi web yang kaya dengan pembuatan 

script tingkat lanjut. Di dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat untuk men-
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debug script. Dengan menggunakan Code hint untuk mempermudah dan 

mempercepat pembuatan dan pengembangan isi ActionScript secara otomatis. 

Untuk memahami keamanan Adobe Flash dapat dilihat dari beberapa sudut 

pandang, berdasarkan beberapa sumber referensi bahwa tidak ada perbedaan 

menyolok antara HTML dan JavaScript dimana didalamnya terdapat banyak tools 

yang dapat diambil dari SWF termasuk ActionScript. Sehingga kode data dapat 

terjamin keamanannya. Oleh sebab itu, semua kebutuhan data yang terdapat 

dalam SWF dapat diambil kembali melalui server. Keuntungan menggunakan 

metode yang sama dengan menggunakan aplikasi web yang standar adalah akan 

menjamin dan mengamankanpenyimpanan dan perpindahan data. 

2.3.2 Pengertian Adobe Flash CS6 

Adobe Flash Profesional CS6 adalah program untuk menciptakan animasi 

dan konten multimedia. Desain pengalaman mendalam interaktif yang menyajikan 

secara konsisten di desktop dan beberapa perangkat, termasuk tablet, smartphone, 

dan televisi. Adobe Flash CS6 menyediakan berbagai macam fitur yang akan 

sangat membantu para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah 

dan menarik. Adobe Flash CS6 telah mampu membuat dan mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik. 

2.3.2.1 Komponen Adobe Flash Professional CS6 

(1) Create from template: berguna untuk membuka lembar kerja dengan template 

yang tersedia dalam program Adobe Flash CS6 

(2) Open a recent item: berguna untuk membuka kembali file yang pernah 

disimpan atau dibuka sebelumnya 
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(3) Create new: berguna  untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa 

pilihan script yang tersedia 

(4) Learn: berguna untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah. 

2.3.2.2 Komponen kerja Adobe Flash Professional CS6 

(1) Toolbox 

Toolbox adalah sebuah panel yang menampung tombol-tombol yang 

berguna untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, pen, 

pensil, text, 3D rotation, dan lain-lain. 

(2) Timeline 

Berguna untuk menentukan durasi animasi, jumlah layer, frame, 

menempatkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. Semua bentuk 

animasi yang di buat akan diatur dan ditempatkan pada layer dalam timeline 

(3) Stage 

Stage adalah lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau mendesain 

objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dalam lembar kerja dapat 

berupa objek Vektor, Movie clip, Text, Button, dan lain-lain. 

(4) Panel Properties 

Panel properties berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah 

tombol yang terpilih sehingga dapat dimodifikasi dan dimaksimalkan fungsi dari 

tombol tersebut. Panel properties menampilkan parameter sesuai dengan tombol 

yang terpilih 
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(5) Efek Filters 

Efek filters adalah bagian dari panel properties yang menampilkan 

berbagai jenis efek filter yang dapat digunakan untuk mempercantik tampilan 

objek. Filter hanya dapat diaplikasikan pada obejk Text, Movie clip dan Button. 

(6) Motion Editor 

Motion editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang telah dibuat, 

seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan parameter animasi 

lainnya. 

(7) Motion Presets 

Panel motion presets menyimpan format animasi yang telah jadi dan siap 

digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ada berbagai pilihan animasi dalam 

panel motion presets, seperti sprila-3D, smoke, fly-out-top, dan lain-lain 

 

2.4 Hukum Gravitasi Newton 

Hukum Gravitasi Newton yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah 

materi fisika yang diajarkan untuk siswa SMA kelas XI. Materi ini disusun 

berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum SMA tahun 2013 yang 

ditujukkan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 pada Kurikulum SMA tahun 2013 

No Kompetensi Dasar (KD) 

3.2 Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap  keteraturan gerak planet dalam 

tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton 

4.2 Menyajikan data dan informasi tentang satelit buatan yang mengorbit 

bumi dan permasalahan yang ditimbulkannya 
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2.4.1 Gaya Gravitasi 

Hukum gravitasi umum Newton menyatakan bahwa secara umum setiap 

benda di alam semesta saling tarik menarik dengan benda lainnya, di mana gaya 

tarik antara benda-benda tersebut sebanding dengan massa kedua benda dan 

berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar mereka (Tipler, 1991). 

Misalnya ada dua bua benda bermassa m1 dan m2 terpisah pada jarak r seperti 

pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gaya tarik-menarik antar dua benda bermassa 

Secara matematis gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut 

dirumuskan: 
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Gaya gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga bila suatu benda 

mengalami gaya tarik gravitasi dari lebih satu benda sumber gravitasi, maka 

teknik mencari resultannya dipergunakan teknik pencarian resultan vektor. 

Misalnya  sebuah partikel bermasa mp mengalami gaya gravitasi dari dua benda 

m1 dan m2 dengan gaya F1 dan F2 yang  membentuk  sudut  α. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Resultan vektor gaya gravitasi 

Besar resultan  gayanya  dapat  ditentukan  berdasar kan persamaan : 
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2.4.2 Medan Gravitasi 

Medan dalam arti fisis adalah sesuatu yang menggambarkan kehadiran 

besaran fisika di setiap titik dalam ruang (Boas, 1983). Ketika sebuah benda 

bermassa berada dalam suatu ruang, maka benda tersebut menghasilkan medan 

yang disebut medan gravitasi. Medan gravitasi sebuah benda bermassa 

digambarkan berupa garis-garis medan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Garis-garis medan gravitasi benda bermassa m 

Semakin jauh dari permukaan benda, jarak antara garis-garis medan 

gravitasi semakin jauh (regang). Sebaliknya semakin dekat ke permukaan benda, 

jarak antara garis medan semakin dekat (rapat). 

Semakin rapat, kuat medan gravitasi semakin besar. Semakin regang, kuat 

medan gravitasi semakin kecil. Demikian juga, semakin besar massa benda, garis 

medan gravitasi semakin banyak dan semakin rapat. Jika sebuah partikel uji 

ditempatkan di dekat sebuah benda yang menghasilkan medan gravitasi maka 

partikel uji akan mengalami gaya gravitasi. Arah gaya gravitasi menuju pusat 

benda yang menghasilkan medan gravitasi. 

Setiap benda yang bermassa akan menimbulkan medan gravitasi 

disekitarnya. Benda yang berada dalam medan gravitasi benda lain akan mendapat 

gaya gravitasi. Jika ada benda bermassa m berada di dalam pengaruh medan 

gravitasi benda bermassa M maka kuat medan gravitasi benda bermassa M dapat 

dirumuskan: 
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F    = gaya tarik-menarik antara kedua benda (N) 

g    = kuat medan gravitasi (m/s
2
) 

M  = massa benda yang menghasilkan medan (kg) 

m   = massa benda yang terpengaruh medan (kg) 

r   = jarak antar kedua pusat benda (m) 

G   = tetapan gravitasi universal (Nm
2
/kg

2
) 

Kuat medan gravitasi juga merupakan besaran vektor. Misalkan sebuah 

benda uji mp diletakkan di dekat dua benda bermassa m1 dan m2 sehingga 

sedemikian rupa membentuk sudut α. Maka resultan kuat medan gravitasi yang di 

timbulkan oleh m1 dan m2 dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Resultan medan gravitasi 

Secara matematis resultan kuat medan gravitasi berdasarkan gambar di atas 

dirumuskan: 
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2.4.3 Percepatan Gravitasi 

Setiap titik di sekitar permukaan benda memiliki medan gravitasi. Jika 

sebuah benda begerak jatuh bebas karena pengaruh medan gravitasi, maka benda 

tersebut bergerak dengan percepatan yang disebut dengan percepatan  gravitasi. 

Sebagai contoh apel yang jatuh dari pohon ke permukaan bumi bergerak jatuh 

bebas dengan percepatan gravitasi bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Menentukan medan gravitasi di titik P 

Secara matematis percepatan gravitasi di titik P dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 
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r     = jarak pusat massa planet ke titik P (m) 

R    = jari-jari planet (m) 

h    = jarak benda ke permukaan planet (m) 

M   = massa planet (kg) 

Jika kita bandingan besar percepatan gravitasi bumi di suatu ketinggian h 

dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi, maka akan diperoleh persamaan: 

 

  
 

 
 
  

 
 

(   ) 

 

    (
 

   
)
 

 

g   = percepatan gravitasi di permukaam bumi (9,8 m/s
2
) 

gh  = percepatan gravitasi di ketinggian h (m/s
2
) 

R   = jari-jari bumi (m) 

h   = ketinggian diukur dari permukaan bumi (m) 

Persamaan di atas menunjukan bahwa besar percepatan gravitasi akan 

turun seiring dengan kenaikan nilai ketinggian. Penurunan besar percepatan 

gravitasi bumi g terhadap ketinggian h dapat ditunjukan pada grafik berikut: 
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Gambar 2.6 Grafik Penurunan g terhadap h 
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2.4.4 Hukum Kepler 

Penerapan hukum gravitasi Newton dapat diterapkan untuk menjelaskan 

gerak benda-benda angkasa. Salah seorang yang memiliki perhatian besar pada  

astronomi  adalah  Johannes Kepler. Dia terkenal dengan tiga hukumnya tentang 

pergerakan benda-benda angkasa, yaitu: 

2.4.4.1 Hukum I Kepler 

“Semua   planet   bergerak   pada   lintasan   elips   mengitari matahari 

dengan matahari berada di salah satu fokus elips” 

Hukum I ini dapat menjelaskan akan  lintasan  planet   yang  berbentuk 

elips sehingga jarak planet ke matahari tidaklah selalu sama. Suatu saat pada titik 

terjauh (aphelion) dan suatu saat pula pada titik terdekat (pherihelion), Namun 

hukum ini belum dapat menjelaskan kedudukan planet terhadap matahari, maka 

munculah hukum II Kepler 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Lintasan planet berbentuk elips 
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2.4.4.2 Hukum II Kepler 

“Suatu garis khayal yang menghubungkan  matahari  dengan planet, menyapu 

luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama”  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Luasan juring yang disapu planet ketika mengorbit matahari 

Konsekuensi dari hukum ini adalah kecepatan planet dalam mengorbit 

matahari tidaklah konstan untuk tiap waktunya. Saat palnet berada dekat dengan 

matahari maka kecepatanya lebih cepat karena harus menyapu panjang busur yang 

panjang, sebaliknya saat planet berada jauh dari matahari maka kecekapatnya 

lambat karena menyapu panjang juring yang pendek. Jika waktu yang dibutuhkan 

planet untuk bergerak dari A ke B = C ke D = E ke F, maka luas juring AMB = 

luas juring CMD = luas juring EMF 

2.4.4.3 Hukum III Kepler 

“Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat tiga dari setengah 

sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet” 

Hukum III Kepler dapat dirumuskan: 
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Pada mulanya persamaan hukum Kepler III diperoleh secara empiris, 

namun kemudian dapat dibuktikan menurut hukum gravitasi Newton. Dengan 

mengasumsikan bahwa lintasan planet mendekati lingkaran, maka dapat gaya 

gravitasi yang dialami oleh planet sama dengan gaya sentripetal yang 

menyebabkan planet bergerak melingkar mengelilingi matahari. Secara matematis 

dirumuskan: 

g sF F  

2

2

Mm v
G m

R R
  

     2 GM
v

R
  

pada gerak melingkar, 
2 R

v
T


 , maka 

2
2 R GM

T R

 
 

 
 

2 2

3

4T

R GM


 = konstan 

 

Fg = gaya gravitasi (N) 

Fs = gaya sentripental (N) 

G    = kontanta gravitasi (Nm
2
/kg

2
)  

M    = massa matahari (kg) 

m    = massa planet (kg) 

v = kecepatan linier planet (m/s) 

T = periode orbit planet mengeliling matahari (s atau tahun) 

R = jari-jari orbit planet (SA), dengan 1 SA (satuan astronomi) =150 juta km 
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2.4.5 Satelit 

Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi 

dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit yakni satelit alam dan satelit buatan. 

Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang 

mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, seperti 

misalnya Bulan adalah satelit alami Bumi. 5 Satelit alami terbesar yang pernah 

ditemukan manusia adalah Ganymede (Jupiter), Titan (Saturnus), 

Callisto (Jupiter), Io (Jupiter), serta Bulan (Bumi). 

Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi 

benda lain misalnya satelit Indonesia (Palapa)  yang mengelilingi Bumi. Satelit 

buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Soviet pada tanggal 4 

Oktober 1957. Dalam pembahasan tentang satelit-satelit selanjutnya yang akan 

kita bahas adalah satelit buatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Satelit buatan 
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Satelit Buatan terdiri dari macam-macam jenis tergantung dari fungsinya. 

Berikut jenis-jenis satelit buatan: 

(1) Satelit astronomi: satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, 

dan benda luar angkasa lainnya. 

(2) Satelit komunikasi: satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan 

telekomunikasi. 

(3) Satelit pengamat bumi: satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi 

seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain 

sebagainya. 

(4) Satelit navigasi: satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke 

penerima dipermukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik 

dipermukaan bumi seperti mengukur jarak antar bangunan. 

(5) Satelit mata-mata: pengertian satelit mata-mata adalah satelit pengamat bumi 

yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. 

(6) Satelit cuaca: satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di 

bumi. 

Umur satelit buatan terbatas pada umur operasioanal sistem satelit 

tersebut. Satelit yang telah habis umur operasionalnya maka tidak akan berfungsi 

kembali. Pada umumnya umur operasional satelit lebih pendek daripada umur 

orbit satelit, sehingga dapat dikatakan satelit yang sudah tidak berfungsi akan 

tetap mengorbit dan bertebaran di sekeliling wilayah antariksa bumi. Hal ini akan 

menimbulkan apa yang disebut dengan sampah antariksa.  
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Sampah antariksa adalah berbagai benda yang diluncurkan manusia ke 

luar angkasa yang sudah tidak berfungsi seperti satelit yang sudah mati, bagian 

pesawat ulang alik, peluncuran roket dan sisa-sisanya, bahkan tubuh manusia atau 

hewan yang terdampar di luar angkasa. Di samping itu sampah antariksa juga 

berasal dari satelit atau pesawat yang gagal mengorbit. Salah kasus sebagai 

contoh, menurut Space Surveillance Network NASA, ada sebuah Motor Roket 

Proton buatan Rusia yang diluncurkan pada tahun 1980 pecah diluar angkasa. 

Mortor ini kemudian membentuk orbit elips dengan aphelion 18410 km dan  

pherihelion 655 km. Menurut European Space Agency (ESA) terdapat 17.000 

benda luar angkasa yang terlacak mengorbit di luar angkasa hanya 7% saja yang 

merupakan satelit aktif. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  2.10. Sampah antariksa 

Adanya sampah antariksa ini tentu  saja menimbulkan banyak 

permasalahan bagi kehidupan. Menurut Satrya (2009) terdapat ganggunan negatif 

yang diakibatkan oleh sampah antariksa diantaranya: 
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(1) Gangguan terhadap sistem operasional satelit, akibat terjadinya benturan 

antara satelit dengan benda yang berupa sampah. Sebagaimana kasus yang 

menimpa Satelit Komunikasi Rusia Ekspress AM 11. Kasus tabrakan yang 

terbaru adalah salah satu satelit IRIDIUM dengan puing bekas satelit Rusia. 

(2) Resiko satelit gagal masuk orbit akibat benturan dengan sampah antariksa 

yang tersebar di orbit. 

(3) Khusus untuk orbit Geostasioner (GSO), sampah yang bersal dari satelit yang 

sudah mati akan tetep tinggal di orbit ini dan mengurangi tempat lokasi satelit 

yang baru.  

(4) Satelit yang sudah tidak aktif ini, kemungkinanan transpondennya masih 

menyala sehingga mengganggu transmisi sinyal satelit lain karena adanya 

interferensi sinyal. 

(5) Terjadinya gangguan gelombang sinyal transmisi yang dikirim satelit ke bumi. 

Hal ini akan terjadi jika sinyal melewati sebaran sampah antariksa yang 

berupa logam. 

(6) Untuk sampah antariksa yang tersebar di orbit rendah, ada resiko bongkahan 

sampah akan tersedot masuk ke permukaan bumi. Jika bongkahan terlalu 

besar dan tidak terbakar habis oleh atmosfer kemudian jatuh ke wilayah 

pemukiman, maka akan menimbulkan bencana. Sebagai contoh adalah satelit 

Rusia MIR seberat 120 ton pernah jatuh ke bumi dan puing-puingnya 

berserakan sepanjang 6000 km.  
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2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, dapat dibuat 

kerangka berpikir yang ditunjukkan pada gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Bagan kerangka berpikir penelitian 

Pengembangan aplikasi mobile learning sebagai 

penunjang pembelajaran fisika yang dijalankan 

pada smartphone Android 

Peluang meningkatkan  

penggunaan smartphone 

oleh masyarakat dalam 

dunia pendidikan. 

 

Materi pelajaran fisika yang 

cenderung abstrak sehingga 

membutuhkan media sebagai 

sarana simulasi atau 

pemodelan 

Dibutuhkan media yang inovatif dan sesuai 

perkembangan teknologi sebagai penunjang 

pembelajaran fisika 

Terbatasnya ruang dan 

waktu pembejaran fisika 

di sekolah 

 

Terciptanya produk aplikasi mobile learning 

yang dapat dijadikan sebagai media dan 

alternatif sumber belajar siswa yang adapt 

digunakan kapan pun dan dimana pun  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development) 

atau penelitian dan pengembangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji kelayakan produk yang 

dihasilkan (Sugiyono, 2012). 

 

3.2 Subjek, Objek, dan Responden Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah produk aplikasi mobile learning sebagai 

penunjang pembelajaran fisika pada pokok bahasan hukum gravitasi Newton 

untuk siswa SMA. 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kelayakan aplikasi yang dibuat. Uji kelayakan 

aplikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3.1.3 Responden Penelitian 

Responden penelitian ini dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: ahli 

media, ahli materi, guru, dan siswa. Pengambilan responden penelitian 

menggunakan sistem purposive. Sistem purposive yaitu responden dipilih 
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berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk 

dijadikan responden penelitiannya. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Fisika Komputasi. Lokasi 

pengambilan data dari kelompok responden guru dan siswa dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Kudus. Untuk kelompok responden ahli materi dan ahli media 

dilaksanakan di Kantor Jurusan Fisika FMIPA Unnes, Kantor Jurusan Ilmu 

Komputer FMIPA Unnes, Kantor Dekanat FMIPA Unnes, dan Kantor Lembaga 

Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) Unnes. Waktu penelitian ini dimulai 

dari bulan Februari  2015 sampai dengan  Agustus 2015.  

 

3.4 Model Pengembangan 

Menurut Briggs dalam Harjanto model merupakan seperangkat prosedur 

yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, seperti penilaian kebutuhan, 

pemilihan media, dan evaluasi. Banyak model pengembangan yang bisa 

digunakan, salah satunya adalah model pengembangan instruksional sistem. 

Model ini dikembangkan oleh Molenda, et al. yang lebih dikenal dengan model 

ADDIE (Ellington & Aris, 2000: 12). Model ini sesuai dengan namanya, terdiri 

dari lima fase atau tahap utama yaitu (A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, 

(I)mplementasi, dan (E)valuation. Model ADDIE memiliki struktur yang tersusun 

secara sistematis, sehingga langkah dalam penelitian ini harus sesuai urutan dan 

tidak bisa acak. Skema model ADDIE ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Skema Penelitian Model ADDIE 

3.4.1 Analysis (Analisis Kebutuhan) 

Pengembangan aplikasi ini diawali dengan menganalisis beberapa 

kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: pemilihan 

materi, penentuan pemakai (user), kriteria kelayakan, dan software untuk 

mengembangkan aplikasi. Materi yang dipilih untuk aplikasi ini adalah hukum 

gravitasi Newton sesuai dengan kurikulum SMA tahun 2013. Aplikasi ini 

ditujukan untuk pengguna (user) siswa SMA. Kriteria yang ditetapkan untuk 

menentukan kelayakan produk berdasarkan referensi dari artikel dan jurnal ilmiah. 

3.4.2 Design (Desain Produk) 

Desain produk merupakan rancangan dari produk yang akan dibuat. 

Desain yang baik akan mempermudah pembuatan produk. Pembuatan produk 

diawali dengan menuliskan alur pembuatannya terlebih dahulu, kemudian 

membuat konsep layout aplikasi. Penempatan berkas-berkas yang dibutuhkan 

aplikasi secara teratur dapat mempermudah dalam pembuatan produk. Pada tahap 

desain produk harus dibuat dengan detail dan memperhitungkan semua kriteria 

yang ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah langkah selanjutnya. 

Untuk menjaga kualitas desain aplikasi yang akan dibuat, perlu adanya validasi 

desain. Proses validasi desain dilakukan oleh dosen pembimbing. 

Analysis Design Developmen

t 

Implementation Evaluation 
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3.4.3 Development (Pengembangan Produk) 

Tahapan ini merupakan tahapan produksi aplikasi. Aplikasi ini 

menggunakan Adobe Flash CS6 sebagai software pengembang utama. 

Pengembangan melalui software ini sama halnya dengan membuat flash project. 

Bedanya, tahap pengeksekusian project pengaturan diubah terlebih dahulu ke Air 

for Android. 

3.4.4 Implementation (Implementasi) 

Tahap impelentasi berisi uji coba produk yang telah dikembangkan kepada 

sejumlah responden. Tahap ini memungkinkan setiap responden memberikan 

penilaian dan masukan terhadap aplikasi yang digunakan. Penilaian responden 

terhadap aplikasi didasarkan atas kriteria yang ditetapkan untuk menguji 

kelayakan suatu media. 

3.4.5 Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil penilaian responden terhadap 

kelayakan aplikasi. Hasil penilaian tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari 

uji kelayakan oleh responden. Selanjutnya, data tersebut dianalisis sesuai kriteria 

yang ditetapkan. Kritik dan saran dari responden terhadap aplikasi sangat 

diperlukan untuk mengevaluasi produk secara keseluruhan. 

3.5 Kriteria Penilaian Produk 

Dalam penelitian ini, kriteria penilaian produk yang ditetapkan pada 

aplikasi mobile learning adalah dari segi aspek rekayasa perangkat lunak dan 

aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Wahono (2006) 
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menjabarkan setiap aspek terdapat beberapa indikator untuk mengukur kelayakan 

media, berikut rinciannya: 

3.5.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek rekayasa perangkat lunak meliputi beberapa indikator diantaranya: 

(1) efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran, 

(2) reliable (handal), 

(3) maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah), 

(4) usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya), 

(5) ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan, 

(6) kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada), 

(7) pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi, 

(8) dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: petunjuk 

instalasi (jelas, singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur kerja program), dan 

(9) reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain). 

3.5.2 Aspek Desain Pembelajaran 

Aspek desain pembelajaran lunak meliputi beberapa indikator diantaranya: 

(1) kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis), 

(2) relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum, 

(3) cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran, 
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(4) ketepatan penggunaan strategi pembelajaran, 

(5) interaktivitas, 

(6) pemberian motivasi belajar, 

(7) kontekstualitas dan aktualitas, 

(8) kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar, 

(9) kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, 

(10) kedalaman materi, 

(11) kemudahan untuk dipahami, 

(12) sistematis, runut, alur logika jelas, 

(13) kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan, 

(14) konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran, 

(15) ketepatan alat evaluasi, dan 

(16) pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi. 

3.5.3 Aspek Komunikasi Visual 

Aspek desain pembelajaran lunak meliputi beberapa indikator yaitu: 

(1) komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan 

keinginan sasaran, 

(2) kreatif dalam ide  penuangan gagasan, 

(3) sederhana dan memikat, 

(4) audio (narasi, sound effect, backsound, musik), 

(5) visual (layout design, typography, warna), 

(6) media bergerak (animasi, movie), dan 

(7) Layout Interactive (ikon navigasi) 
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3.6 Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dua metode, yakni metode wawancara, 

metode angket dan metode dokumentasi. 

3.6.1 Metode Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah yang 

mendasari dikembangkanya produk aplikasi mobile learning fisika. Data hasil 

wawancara yang diperoleh akan menjadi bahan untuk menyusun analisis 

kebutuhan produk yg akan dikembangkan. 

3.6.2 Metode Angket 

Metode angket dilakukan untuk mengukur kualitas media yang dinilai oleh 

responden. Angket ini diberikan kepada ahli media, ahli materi, guru, dan siswa 

3.6.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai 

informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang 

nantinya diperoleh dari metode ini adalah data siswa dan guru yang dijadikan 

responden serta data kepemilikan smartphone Android beserta sepesifikasinya. 

 

3.1 Metode Analisis Data 

Analisis instrumen angket dan checklist digunakan untuk menguji 

kelayakan produk yang telah dikembangkan. Data yang diperoleh dari instrumen 

tersebut bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen angket menggunakan Skala 

Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Skala
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikometrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuesioner&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
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survei. Dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan terhadap 

suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pilihan 

jawaban yang disediakan sangat layak, layak, cukup, kurang layak, dan tidak 

layak. Jawaban diisi dengan memberikan skor 1 s.d 5 pada setiap pernyataan. 

Hasil skor responden dinyatakan dengan: 

 

Suharsimi (2010: 210) 

Keterangan : 

P = Persentase skor N = Skor maksimal 

ΣX = Jumlah skor 

Dari data angket yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat yang bersifat kualitatif, dengan cara: 

(1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100% 

(2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 20% 

(3) Menentukan range = 100% - 20% = 80% 

(4) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (buruk, kurang baik, cukup, baik, 

dan sangat baik) 

(5) Menentukan lebar interval = 80% / 5 = 16% 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan kriteria kualitatif 

dapat ditetapkan dalam tabel 3.1. 

 

 

 

%100


N

X
P

https://id.wikipedia.org/wiki/Survei
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Tabel 3.1  Rentang Persentase Angket 

No. Rentang Persentase Kriteria 

1 20%<skor≤36% Tidak Layak 

2 36%<skor≤52% Kurang Layak 

3 52%<skor≤68% Cukup Layak 

4 68%<skor≤84% Layak 

5 84% < skor ≤100% Sangat Layak 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam mobile learning konten pendidikan yang dikembangkan dapat 

berupa suatu aplikasi yang dipasang pada perangkat ataupun berbentuk modul 

elektronik. Pada penelitian ini akan dikembangkan suatu aplikasi mobile learning 

yang diharapkan mampu menjadi penunjang pembelajaran fisika dan sekaligus 

menjadi alternatif sumber belajar  siswa SMA. Untuk mengetahui seberapa besar 

peranan aplikasi yang telah dikembangkan dalam membantu kegiatan belajar 

siswa, maka produk media pembelajaran harus melewati proses pengujian.      

Berdasarkan penelitian pengembangan yang telah dilaksanakan, diperoleh 

hasil penelitian meliputi semua proses yang terdapat model pengembangan yang 

digunakan. Hasil penelitian pengembangan tersebut dirangkum dalam beberapa 

tahap sesuai dengan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima fase atau 

tahap utama yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation. 

4.1.1 Tahap Analysis (Analisis Kebutuhan) 

Analisis kebutuhan berfungsi untuk memaksimalkan fungsi media 

pembelajaran yang akan dibuat. Untuk memaksimalkan hasil dari produk yang 

akan dibuat ada beberapa aspek yang dipertimbangkan yaitu: 
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4.1.1.1 User (Pengguna) 

Sasaran pengguna aplikasi mobile learning yang dikembangkan adalah 

siswa kelas XI SMA. Hasil wawancara awal dengan sejumlah siswa di SMA 1  

Kudus menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan perangkat mobile 

(smartphone) dapat membantu siswa untuk belajar fisika karena memungkinkan 

untuk belajar dimana saja. Dari angket yang disebar kepada siswa XI IPA 2 dan 

XII IPA 3 diperoleh data bahwa 66 dari 70 siswa memiliki smartphone Android.  

Ini menjadi potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkanya aplikasi 

mobile learning dengan sistem operasi Android. 

4.1.1.2 Kebutuhan Konten 

Konten yang dimaksud dalam hal adalah materi. Materi yang disampaikan 

dalam aplikasi mobile learning yang akan dikembangkan adalah hukum gravitasi 

Newton. Berdasarkan telaah Kompetesi Inti dan Kompetensi Dasar pada 

kurikulum SMA tahun 2013 serta saran dari pembimbing materi maka materi inti 

yang akan di tampilkan terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pengantar, Gaya 

Gravitasi, Medan Gravitasi, Percepatan Gravitasi, Hukum Kepler, dan Satelit. 

Untuk materi tambahannya adalah biografi singkat tokoh-tokoh yang berperan 

dalam pengembangan ilmu tentang gravitasi. 

Untuk menunjang konten materi yang akan disajikan maka diperlukan 

beberapa fitur tambahan seperti latihan soal, video, simulasi, dan tes tes evaluasi. 

Video disajikan untuk meningkatkan minat belajar siswa, simulasi untuk 

menggambarkan konsep-konsep fisika yang abstrak atau objek yang tidak 
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mungkin secara nyata dihadirkan di ruang kelas, dan tes evaluasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh siswa dalam memahami materi yang disampaikan. 

4.1.1.3 Kebutuhan Design Interface 

Salah satu keunggulan media pembelajaran atau sumbet belajar berbasis 

perangkat mobile adalah pada aspek design interface.  Desain tampilan ini yang 

mempengarhui bagaimana minat siswa untuk lebih memahami materi. 

Pada pengembangan aplikasi mobile learning ini akan digunakan tema 

icon flat yang akan membuat pengguna merasa nyaman. Icon didapatkan 

pengembang dari sumber icon gratis yang dapat diunduh di http://iconfinder.com 

dan modifikasi dari pengembang sendiri. Untuk jenis font yang akan digunakan 

adalah font calibri dengan ukuran 22. Jenis dan ukuran font ini dirasa dapat 

terbaca dengan jelas dan tidak membuat pengguna merasa bosan. Selain itu, efek 

suara dirasa perlu untuk menambah kualitas produk yang dihasilkan. Dalam hal 

ini pengembang akan memberikan efek suara sederhana pada tombol icon ketika 

digunakan user. Penggunaan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi 

juga dirasa dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi user. 

4.1.1.4 Kebutuhan Software 

Pengembangan aplikasi ini membutuhkan software untuk membuatnya. 

Software yang digunakan harus mendukung untuk membuat aplikasi yang dapat 

dijalankan pada platform Android dan dapat memenuhi kebutuhan konten yang 

akan disajikan seperti video dan simulasi. Peneliti menggunakan Adobe Flash 

CS6 sebagai software pengembangan aplikasi ini. Adobe Flash CS6 dirasa 

menjadi software yang tepat karena mendukung untuk menampilkan teks, gambar 

http://iconfinder.com/
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dan video. Fitur simulasi juga dapat terpenuhi dengan adanya ActionScript 3 yang 

memungkinkan pembuatan kode pemrogamanan untuk mensimulasikan 

persamaan fisika. Selain itu, untuk menunjang aspek desain grafis digunakan 

aplikasi Adobe Photoshop CS6 dan Corel Draw X6. 

4.1.2 Tahap Design (Perancangan Produk) 

Pengembangan aplikasi ini harus sesuai dengan konsep rancangan analisis 

kebutuhan. Pengembangan aplikasi dimulai dengan membuat rancangan 

terstruktur dalam suatu diagram alir (flowchart). Aplikasi ini memiliki menu 

utama yang terdiri atas Materi, Latihan, Evaluasi, dan About. Diagram alir menu 

utama ditunjukan pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram alir menu utama (home) aplikasi 
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Aplikasi ini dimulai sebuah intro sederhana berupa animasi loading sekitar 

2 detik disertai tulisan wellcome di atasnya yang menandakan aplikasi siap 

berjalan. Layout menu utama aplikasi memiliki empat ikon menu di bagian bawah 

layar dan tombol petunjuk pada pojok kiri atas. Nama aplikasi tercantum jelas di 

bagian tengah layar disertai dengan gambar Newton di atasnya. Layout intro dan 

menu utama aplikasi ditunjukan pada gambar 4.2 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Layout intro dan halaman utama 

Pada  halaman utama ini pengguna bebas memilih menu apa yang akan 

diakses dari keempat menu yang tersedia. Penempatan menu petunjuk pada 

halaman utama bertujuan agar pengguna dapat melihat petunjuk penggunaan 

aplikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan semua fitur yang ada.  
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Fitur (1) merupakan fitur yang akan menampilkan halaman materi. Pada 

halaman materi berisi beberapa menu yang merupakan sub bab dari materi yang 

disajikan yaitu pengantar, gaya, medan, percepatan, kepler, satelit, dan tokoh serta 

satu menu home untuk kembali ke halaman utama. Tiap menu sub bab materi 

terdiri dari 1 s.d 3 screen, bergantung pada konten yang disajikan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram alir menu materi 
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Fitur (5) dan (7) merupakan fitur tautan video. Pada fitur ini akan disajikan 

video yang berkaitan dengan topik materi. Video pertama berupa ilustrasi 

bagaimana penemuan hukum gravitasi Newton dan video kedua menampilkan 

manfaat satelit buatan bagi kehidupan. Untuk memudahkan pengguna dalam 

menggunakan fitur ini, maka disediakanlah tombol navigasi video player yang 

terdiri dari tiga tombol yaitu play, pause, dan stop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram alir fitur tautan video 

Fitur (7) berisi simulasi yang mendeskripsikan hukum Kepler III. Pada 

simulasi ini ada satu input data awal untuk menjalankan simulasi tersebut. Input 

tersebut berupa inputan angka yang menunjukan besaran jarak orbit planet ke 

matahari (R). Jika nilai besaran R dimasukan maka nilai besaran periode orbit 

planet ke matahari (T) akan muncul sesuai dengan persamaan hukum kepler III. 

Jika  simulasi dijalankan maka akan tampil  ilustrasi   gerakan planet 
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menngelilingi  matahari yang  jari-jari dan kecepatan orbitnya sesuai dengan 

inputan yang diberikan. Diagram alir simulasi ditunjukkan pada gambar 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram alir fitur simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Desain layout simulasi hukum kepler III 
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Konten latihan soal terdapat dalam fitur (2). Pada fitur ini akan disajikan 

10 soal latihan yang sesuai dengan topik materi dan disertai dengan solusi 

jawabannya. Saat pengguna membuka halaman pertama pada menu latihan maka 

secara default akan tampil soal nomor 1. Untuk memudahkan pengguna, maka 

disediakan icon navigasi next dan back yang digunakan untuk lanjut atau kembali 

ke nomor soal yang lain. Selain itu, juga disediakan tombol solusi untuk 

menampilkan solusi jawaban. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Diagram alir menu latihan soal 
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Fitur (3) merupakan menu evaluasi yang bertujuan memberikan tes 

evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa. Soal evaluasi yang disediakan 

bertipe pilihan ganda. Menu evaluasi dibuka dengan petunjuk mengerjakan soal. 

Sebagai awalan pengguna diminta menginputkan nama sebelum mengerjakan 

soal. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman soal. Pengguna akan memilih 

salah satu jawaban soal pada pilihan yang disediakan. Data jawaban yang dipilih 

akan digunakan untuk menghitung skor yang dicapai oleh pengguna. Pengguna 

harus menyelesaikan semua soal yang disediakan tanpa bisa kembali ke halaman 

utama sebelum semua soal diselesaikan. Setelah semua soal selesai dikerjakan 

akan tampil nama dan skor yang dapat dicapai. Pengguna boleh memilih 

mengulangi tes atau kembali ke menu utama.  Hal tersebut ditunjukan pada 

gambar 4.8 Diagram Alir Tes Evaluasi. 
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Menu About berisi tentang deskripsi produk, biodata pengembang, 

kompetensi (KI dan KD), dan referensi. Pengguna dapat mengetahui seluk beluk 

aplikasi pada menu ini. Diagram alir menu informasi ditunjukan pada gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Diagram alir menu About 
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4.1.3 Tahap Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap pembuatan aplikasi mobile 

learning. Dalam pembuatan aplikasi ini tentu saja disesuaikan dengan desain yang 

sudah dirancang. Hal yang terlebih dahulu dilakukan dalam membuat aplikasi 

adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk mengisi konten 

aplikasi yaitu materi, gambar, video, icon, suara. 

Materi hukum gravitasi Newton disusun berdasarkan kurikulum 2013. 

Dari hasil analisis kebutuhan maka materi disusun atas dua jenis yaitu materi 

utama dan materi tambahan. Materi utama terdiri dari beberapa sub bab yaitu 

pengentar, gaya gravitasi, medan gravitasi, percepatan gravitasi, hukum kepler, 

dan satelit. Materi tambahan yang disajikan yaitu tokoh-tokoh yang berperan 

dalam penemuaan konsep gravitasi. 

Untuk menambah minat dan ketertarikan siswa maka dalam konten 

aplikasi disisipkan gambar-gambar yang berhubungan dengan topik materi. Untuk 

mendapatkan gambar ini peneliti mengundunya di beberapa situs web dengan 

bantuan mesin pencari http://google.com//. Preview gambar tersebut ditunjukan 

pada gambar 4.10. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Preview gambar pada aplikasi 
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Pada aplikasi ini juga ditampilkan tautan video untuk membantu siswa 

dalam memahami materi. Video didapatkan peneliti dari situs penyedia video 

http://youtube.com. Berikut ini adalah preview video tersebut. 

 

2.4.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Preview tautan video 
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Pada pengembangan aplikasi mobile learning ini digunakan tema icon flat 

yang akan membuat pengguna merasa nyaman. Icon didapatkan pengembang dari 

sumber icon gratis yang dapat diunduh di http://iconfinder.com dan modifikasi 

dari pengembang sendiri. Untuk keperluan modifikasi digunakan software Corel 

Draw X6. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Preview icon pada aplikasi 

Selain itu, efek suara juga dipakai pada aplikasi. Efek suara yang dipilih 

berupa suara intrumental untuk intro dan suara tombol. Untuk intro digunakan 

suara EDM Detection Mode.mp3 dan untuk suara tombol digunakan 

ARROW.WAV.  

Setelah semua bahan terkumpul langkah selanjutnya adalah membuat 

aplikasi Software untuk mengembangkan aplikasi adalah Adobe Flash CS6. Pada 

seri CS6 kali ini, terdapat fitur untuk pengembangan aplikasi pada mobile yang 

memiliki sistem operasi Android dan iOS. Adobe Flash CS6 memiliki keunggulan 

ringan, mudah digunakan, dan kompatibel dengan spesifikasi notebook 

pengembang. 

Aplikasi memiliki resolusi 480 x 800 piksel dan berjalan baik pada frame 

rate 16 fps. Aplikasi hanya kompatibel dengan sistem operasi Android. Aplikasi 

ini berekstensi .apk (android package). Kode script yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi pada android menggunakan ActionScript 3.0. 

http://iconfinder.com/
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Pembuatan aplikasi tersebut di-publish melalui Adobe Flash CS6 dengan setting 

Air for Android. Untuk menjalankan Aplikasai, smartphone harus terinstal Adobe 

Air. Jika pada smartphone tidak memiliki Adobe Air, maka pada saat proses 

publish harus mengintegrasikan Adobe Air dalam satu paket aplikasi.Setiap tahun 

sistem operasi Android selalu berkembang, maka plug in Air for Android pada 

Adobe Flash CS6 harus diupdate ke versi terbaru. Hal tersebut bertujuan agar 

aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan di berbagai versi sistem operasi 

Android. 

Aplikasi mobile learning yang telah dibuat perlu diberi nama. Aplikasi ini 

diberi nama M-Grav (dbaca emgrav) dengan versi 1.0.1. Aplikasi ini dapat terus 

dikembangkan ke versi berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi M-Grav 

berukuran 19,5 MB. Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan spesifikasi 

minimum sebagai berikut: 

(1) Menggunakan sistem operasi Android verssi 4.0 (Ice Cream Sandwich) ke 

atas 

(2) RAM 512 MB 

(3) Memiliki ruang internal kosong minimal 50 MB 

(4) Resolusi layar minimal 480 × 800 piksel 

Cara mendapatkan aplikasi cukup mudah yaitu dengan mengunduh melalui 

situs berbagi gratis “4shared”. Cara pengunduhan melalui 4shared, pengguna 

diarahkan membuka web browser masing-masing. Kemudian, membuka situs 

4shared melalui alamat http://4shared.com. Setelah itu, pengguna mengisi kotak 

pencarian dengan kata kunci “M-Grav”. Langkah terakhir unduh “mgrav” dan 

http://4shared.com/
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pasang aplikasi pada smartphone. Jika terdapat block aplikasi pada smartphone, 

pengguna harus mengatur terlebih dahulu pemasangan aplikasi pihak ketiga 

dengan mengubah opsi “Unknown Application” pada menu pengaturan 

smartphone. Aplikasi yang telah diunduh dapat dibagikan melalui media lain, 

seperti Bluetooth. 

Aplikasi ini dimulai sebuah intro sederhana berupa animasi loading sekitar 

2 detik disertai tulisan wellcome di atasnya yang menandakan aplikasi siap 

berjalan. Halaman menu utama aplikasi memiliki empat ikon menu yaitu Materi, 

Latihan, Evaluasi, dan About. Halaman intro dan menu utama ditunjukan pada 

gambar 4.13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Halaman intro dan menu utama 
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Pada menu Materi berisi beberapa menu sub materi yaitu pengantar, gaya, 

medan, percepatan,  kepler, satelit, dan tokoh serta tombol home untuk kembali ke 

halaman menu utama. Saat pengguna memilih salah satu sub materi maka akan 

tampil halaman konten sub materi yang dipilihnya. Setiap sub materi terdiri dari 1 

sampai 3 halaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Halaman menu materi 

Pada menu Latihan disajikan 10 soal latihan yang sesuai dengan topik 

materi dan disertai dengan solusi jawabannya. Saat pengguna membuka halaman 

pertama pada menu latihan maka secara default akan tampil soal nomor 1. Untuk 

memudahkan pengguna, maka disediakan icon navigasi next dan back yang 

digunakan untuk lanjut atau kembali ke nomor soal yang lain. Selain itu, juga 
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disediakan tombol solusi untuk menampilkan solusi jawaban dan tombol home 

untu kembali ke menu utama. Halaman latihan soal ditunjukkan pada gambar 4.15 

 

 

2.4.7  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Halaman latihan soal 

Menu Evaluasi berisi 15 soal evaluasi yang harus dikerjakan siswa. Pada 

halaman awal menu ini siswa akan membaca petunjuk cara mengerjakan dan 

menginputkan nama. Setelah itu siswa akan diarahkan ke halaman soal. Sebelum 

mengerjakan semua soal, siswa tidak dapat kembali ke menu utama. Hal ini 

bertujuan agar siswa tidak dapat melihat materi saat mengerjakan soal. Setelah 

mengerjakan soal, maka akan tampil skor yang dapat dicapai dengan rentang 0 

sampai dengan 100. Secara default peneliti mengatur skor 70 sebagai batas tuntas. 

Siswa yang mendapat nilai kurang dari 70 maka akan mendapat feedback “belum 

tuntas”, sedangkan untuk yang mendapat skor lebih dari atau sama dengan 70 
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akan mendapatkan feedback “tuntas”. Pada halaman akhir, siswa juga bisa 

memilih apakah akan mengulangi tes atau kembali ke menu utama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Halaman menu evaluasi 

Simulasi pada M-Grav mendeskripsikan hukum Kepler III. Pada simulasi 

ini ada satu input data awal untuk menjalankan simulasi tersebut. Input tersebut 

berupa inputan angka yang menunjukan besaran jarak orbit planet ke matahari 

(R). Jika nilai besaran R dimasukan maka nilai besaran periode orbit planet ke 

matahari (T) akan muncul sesuai dengan persamaan hukum kepler III. Saat 

simulasi dijalankan maka akan tampil  ilustrasi   gerakan planet menngelilingi  

matahari yang  jari-jari dan kecepatan orbitnya sesuai dengan inputan yang 

diberikan. Ada dua tombol yang tersedia yaitu play itu memainkan simulasi dan 

stop untuk menghentikan simualsi. Simulasi ini dapa diakses pengguna pada 

manu sub materi hukum Kepler. Halaman simulasi ditunjukan pada gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Halaman simulasi 

Menu About berisi tentang deskripsi M-Grav, biodata pengembang, 

kompetensi (KI dan KD), dan referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Halaman menu About 
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4.1.4 Tahap Implementation  

Tahap impelentasi berisi uji coba produk yang telah dikembangkan kepada 

sejumlah responden. Penelitian ini menggunakan 4 kelompok responden, yaitu 

ahli media, ahli materi, guru dan siswa. Keempat responden tersebut memiliki 

peranan masing-masing dalam memberikan penilaian terhadap kelayakan aplikasi. 

4.1.4.1 Hasil Rekap Penilaian Responden 

Ahli media merupakan responden yang dianggap memiliki kemampuan 

penilaian baik dan buruknya suatu media pembelajaran. Aplikasi M-Grav diuji 

oleh 3 orang ahli media yang berperan dalam menilai sisi rekayasa perangkat 

lunak dan komunikasi visual. Hasil rekap penilaian ahli media ditunjukkan pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Rekap Penilaian Ahli Media 

No Item Skor 

1 Deskripsi aplikasi jelas 4,33 

2 Proses instalasi aplikasi pada smartphone Android anda berjalan 

dengan baik 
4,00 

3 Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 4,00 

4 Identitas pengembang/developer aplikasi jelas 4,33 

5 Aplikasi tidak memakan banyak memori 4,00 

6 Loading aplikasi singkat 4,33 

7 Penggunaan layout aplikasi sudah tepat dan menarik 5,00 

8 Komposisi dan desain warna yang digunakan menarik 4,33 

9 Peggununaan desain, ukuran, tata letak icon sudah tepat 4,00 

10 Tombol ikon navigasi berfungsi dengan baik 4,33 

11 Simulasi dalam aplikasi berjalan dengan lancar 4,00 

12 Tautan video pembelajaran berfungsi dengan baik 4,33 
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13 Penggunaan jenis dan ukuran font sudah tepat 4,33 

14 Penggunaan efek dan tampilan antarmuka aplikasi pada 

sederhana dan menarik 
4,33 

15 Aplikasi mudah dimodifikasi/diupdate oleh pengembang 4,33 

16 Bug dan error dalam aplikasi sedikit 4,33 

17 Software yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sudah 

tepat 
4,33 

Jumlah total 72,67 

Rerata 4,27 

Persentase 85,49 

Kriteria 
Sangat 

Layak 

 

Ahli materi merupakan responden ahli yang tugasnya menilai kelayakan 

aplikasi dari segi desain pembelajaran. Hasil penilaian dari 3 orang ahli materi 

ditunjukkan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Rekap Penilaian Ahli Materi 

No Item Skor 

1 Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku (2013) 
4,00 

2 Aplikasi ini dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 4,33 

3 Aplikasi ini memotivasi siswa untuk lebih memahami materi 4,33 

4 Kedalaman materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai untuk 

tingkatan SMA  
4,00 

5 Aplikasi dapat menambah wawasan siswa 4,67 

6 Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mobile 

(dimana saja) 
4,67 

7 Keterbacaan kalimat dan paragraf jelas 4,00 
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8 Penulisan besaran dan satuan sesuai kaidah yang berlaku 4,00 

9 Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sistematis dan runtut 4,33 

10 Simulasi yang ditampilkan bisa membantu siswa memahami 

materi 
4,67 

11 Tautan video yang disajikan sesuai dengan topik materi 4,67 

12 Latihan soal yang diberikan dalam aplikasi sudah sesuai dengan 

materi yang disajikan 
4,00 

13 Pembahasan jawaban pada latihan soal sudah jelas 4,33 

14 Fitur evaluasi memberikan feedback terhadap jawaban siswa 3,67 

15 Pemilihan soal evaluasi yang sudah tepat dan valid 4,00 

Jumlah total 63,67 

Rerata 4,24 

Persentase 84,89 

Kriteria 
Sangat 

Layak 

 

Guru fisika merupakan responden yang menilai kelayakan aplikasi sebagai 

penunjang pembelajaran fisika. Pada penelitian ini aplikasi M-Grav diujikan 

kepada 6 orang guru fisika dari beberapa sekolah. Hasil penilaian oleh guru fisika 

ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Rekap Penilaian Guru Fisika 

No Item Skor 

1 Deskripsi aplikasi jelas 4,83  

2 Aplikasi dapat diinstal pada smartphone anda 4,83  

3 Respon aplikasi terhadap input yang diberikan pengguna 

berjalan dengan baik  
4,50  

4 Aplikasi ringan dijalankan pada smartphone anda 4,50  
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5 Loading aplikasi singkat 4,83  

6 Semua tombol navigasi berfungsi dengan baik  5,00  

7 Bug pada aplikasi tidak ada (aplikasi macet, tombol tidak 

berjalan, dll) 
4,33  

8 Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 4,33  

9 Aplikasi ini dapat membuat siswa lebih tertarik pada fisika  3,83  

10 Simulasi hukum kepler dalam aplikasi berfungsi dengan baik 4,00  

11 Simulasi sesuai dengan teori yang berlaku 4,50  

12 Aplikasi sesuai untuk tingkatan SMA 4,83  

13 Materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai kurikulum yang 

berlaku 
4,00  

14 Materi pengayaan yang dimuat sesuai tingkatan SMA (materi 

tokoh) 
4,17  

15 Pembahasan contoh peristiwa kehidupan mudah dipahami 3,83  

16 Komposisi warna dalam aplikasi serasi dan enak dilihat 4,50  

17 Penggunaan font pada aplikasi serasi 4,50  

18 Layout yang digunakan sudah menarik 4,33  

19 Tampilan icon menarik dan tidak membosankan 4,33  

20 Aplikasi ini dapat menambah wawasan siswa 4,33  

21 Instruksi penggunaan tes evaluasi jelas 4,17  

22 Latihan soal membantu siswa dalam memahami teori 4,00  

23 Feedback tes evaluasi akurat 4,00  

24 Tautan video pembelajaran membantu pemahaman materi 4,67  

25 Aplikasi dapat dijadikan sebagai penunjang proses penbelajaran 4,67  

Jumlah total 109,83 

Rerata 4,39 

Persentase 87,87 

Kriteria 
Sangat 

Layak 
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Siswa merupakan responden yang dijadikan sasaran utama pengembangan 

aplikasi. Aplikasi ini diujikan kepada 34 siswa kelas XI IPA 3 SMA 1 Kudus. 

Hasil angket siswa ditunjukkan tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Rekap Penilaian Siswa 

No Item Skor 

1 Deskripsi aplikasi jelas (terdapat nama, spesifikasi, dan ukuran 

aplikasi) 
4,26 

2 Instalasi aplikasi berjalan lancar pada smartphone anda 4,47 

3 Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 4,32 

4 Bug pada aplikasi tidak ada (aplikasi mecet, tombol tidak 

berjalan, dll) 
4,00 

5 Respon aplikasi terhadap input yang anda diberikan berjalan 

dengan baik  
4,24 

6 Aplikasi ringan dijalankan pada smartphone anda 4,26 

7 Loading aplikasi singkat  4,32 

8 Semua tombol navigasi berfungsi dengan baik  4,21 

9 Aplikasi ini dapat membuat anda lebih tertarik pada fisika  4,03 

10 Simulasi hukum kepler dalam aplikasi berfungsi dengan baik 4,21 

11 Fitur simulasi membantu anda memahami teori 4,15 

12 Pembahasan contoh peristiwa kehidupan mudah dipahami 4,06 

13 Warna-warna yang digunakan dalam aplikasi serasi dan enak 

dilihat  
4,29 

14 Penggunaan ukuran dan jenis huruf pada aplikasi mudah dibaca 4,21 

15 Tampilan yang digunakan sudah menarik 4,00 

16 Desain dan ukuran icon yang digunakan menarik dan tidak 

membosankan 
4,06 

17 Aplikasi ini dapat menambah wawasan anda  4,44 

18 Petunjuk penggunaan tes evaluasi jelas 4,18 
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19 Latihan soal membantu anda memahami materi 4,18 

20 Pembahasan jawaban pada latihan soal jelas 4,09 

21 Tautan video pembelajaran membantu anda memahami materi 4,41 

22 Hasil tes evaluasi akurat  4,09 

Jumlah total 92,47 

Rerata 4,20 

Persentase 84,06 

Kriteria 
Sangat 

Layak 

 

4.1.4.2 Kelayakan aplikasi M-Grav 

Penyajian data pada penelitian ini didasarkan pada 3 aspek kelayakan 

media yaitu rekayasa perangkat lunak, desain pembelajaran, dan komunikasi 

visual. Untuk mengetahui kelayakan aplikasi maka kita perlu mengelompokkan 

item angket pada setiap respondem sesuai aspek yang akan dinilai kelayakanya. 

Data tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rekap Data Kelayakan Aplikasi 

Aspek Indikator Persentase  

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

86,94% 

1 Deskripsi Produk 89,54 

2 Efektif dan efisien 87,71 

3 Reliable (handal) 84,44 

4 Ketepatan pemilihan jenis aplikasi untuk 

pengembangan 
86,67 

5 Kompatibilitas  88,69 

6 Ease of Use  88,69 

7 Dokumentasi program media 

pembelajaran 
83,33 
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8 Reusable 86,67 

9 Tim Pengembang (pengembang aplikasi) 86,67 

   
 

 

Desain 

Pembelajaran 

84,65% 

1 Relevansi dengan SK/KD/Kurikulum 87,50 

2 Ketepatan penggunaan strategi 

pembelajaran 
93,33 

3 Pemberian motivasi belajar 85,56 

4 Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 
86,67 

5 Kemudahan untuk dipahami 80,00 

6 Sistematis, runtut, alur logika jelas 85,00 

7 Kedalaman Materi 84,44 

8 Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, 

simulasi, latihan 
85,62 

9 Pemberian umpan balik terhadap hasil 

evaluasi 
78,37 

10 Ketepatan penggunaan alat evaluasi 80,00 

  
  

 

Komunikasi 

Visual 

84,33% 

1 Interface Design ( penggunaan layout, 

tema warna dan font) 
87,78 

2 Sederhana dan menarik 86,67 

3 Media bergerak (animasi, movie) 82,48 

4 Layout Interactive (ikon navigasi) 80,39 

Persentase Total 85,30 

Kriteria 
Sangat 

Layak 

 

4.1.4.3 Kompatibilitas aplikasi M-Grav 

Untuk menunjang hasil penelitian dilengkapi dengan data dokumentasi 

prangakat yang digunakan responden siswa dan guru. Hasil data dokumentasi ini 
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dianalisi dengan perolehan skor penilain yang menunjukan tingkat kompatibilitas 

aplikasi diantaranya proses instalasi, loading,  bug, dan ringan tidaknya aplikasi 

ketika dijalankan. Rekap data tersebut ditunjukkan tabel 4.6 

Tabel 4.6 Rekap Data Kompatibilitas Aplikasi 

Versi 

Android 

Jumlah 

Responden  

Skor Kompatibilitas 

Rata-

Rata 
% 

Instalasi Loading 
Bugs dan 

Error 

Efisiensi 

Konsumsi 

RAM 

GB 0 - - - - 
 

 

ICS 2 
5,00 5 3,5 4 4,38 87,50 

JB 21 4,52 4,14 4,09 4,09 4,21 84,29 

Kitkat 14 4,50 4,57 4,14 4,36 4,39 87,86 

Lolipop 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 

 

4.1.5 Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dilakukan dalam rangka perbaikan aplikasi M-Grav. Pada 

penelitian ini akan ditabulasi saran-saran dari responden yang terbagi dalam 3 

aspek yaitu, rekayasa perangkat lunak, desain pembelajaran, dan komunikasi 

visual. Saran-saran yang diberikan responden disajikan dalam tabel 4.7 

Tabel 4.7 Daftar kritik dan saran responden 

Aspek Kritik dan Saran 

Rekayasa 

Perangkat lunak 

1. Aplikasi memakan banyak memori, sebaiknya 

ukuran file diperkecil lagi 

2. Perlu dibuat petunjuk penggunaan secara tertulis dari 

proses instalasi sampai cara menggunakan aplikasi 

 3. Update hanya bisa dilakukan oleh pengembang, jika 
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memungkinkan user seperti guru bisa melakukan 

update/modifikasi misalkan menambah soal-soal 

Desain 

Pembelajaran 

1. Penulisaan besaran vektor dan sekalar perlu 

dibedakan 

2. Beberapa penulisan belum memenuhi kaidah EYD 

3. Konten materi ditambah untuk materi-materi fisika 

yang lain 

4. Beberapa soal perlu diperbaiki, ditambah jumlah dan 

variasinya 

5. Kurikulum 2013 mengedepankan keterampilan 

berpikir, aplikasi belum sepenuhnya mendukung 

akan hal itu 

6. Penggunaan bahasa yang lebih komunikatif 

7. Pembahasan contoh peristiwa sehari-hari perlu 

ditambah lagi 

Komunikasi 

Visual 

 

 

 

1. Beberapa tombol yang fungsinya sama berubah 

posisi 

2. Pada fitur video perlu ditambah slider waktu, 

sehingga pengguna bisa mempercepat video 

3. Tombol back tidak terhubung dengan back yang ada 

di smartphone 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian pengembangan   aplikasi mobile learning M-Grav  adalah 

produk aplikasi media pembelajaran dan alternatif sumber belajar fisika yang 

dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi Android. Kedudukan 

aplikasi M-Grav dalam pembelajaran adalah  sebagai  suplemen.  Suplemen  yang  

dimaksud  adalah penunjang pembelajaran dimana waktu dan tempat  
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penggunaannya tidak harus di dalam kelas melainkan bisa di luar  jam  

pembelajaran. Aplikasi M-Grav sebagai suplemen dimaksudkan agar siswa dapat 

bermain dan belajar secara mandiri pada waktu luang mereka, mengingat waktu 

belajar di sekolah sangat terbatas. Menurut Knowles sebagai mana dikutip oleh 

Scott (2006) menjelaskan bahwa belajar mandiri sebagai suatu proses di mana 

individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam 

mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, memilih, dan menerapkan strategi dan 

sumber belajar yang tepat. 

Untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kelayakan produk aplikasi M-

Grav maka dilakukanlah pengujian kepada 4 kelompok responden yaitu ahli 

media, ahli materi, guru, dan siswa. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi dalam 

empat bagian penilaian responden, kelayakan aplikasi, kompatibilitas aplikasi, 

dan perbaikan aplikasi. 

4.2.1 Penilaian Responden 

Setiap responden memilik peranan yang berbeda dalam memberikan 

penilaian. Ahli media memberikan penilaian mengenai aspek rekayasa perangkat 

lunak dan komunikasi visual. Dari hasil penilaian yang diberikan ahli media 

didapatkan skor prosesntase kelayakan sebesar 85,49%. Nilai tersebut termasuk 

sangat bagus, artinya aplikasi sangat layak digunakan. Hal ini menunjukan M-

Grav memiliki keunggulan dalam segi rekayasa perangkat lunak dan komunikasi 

visual. Pada aspek rekayasa perangkat lunak, M-Grav memiliki tingkat 

kompatibilitas dan kehandalan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan proses instalasi 

aplikasi pada smartphone ahli media berjalan dengan lancar dan saat aplikasi 
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digunakan tidak ditemukan bugs dan error. Selain itu, dari komentar yang 

diberikan ahli media menunjukkan bahwa pemakaian desain layout sudah menarik 

dan kekinian, penggunaan font dan icon juga sudah sesuai.  

Namun ada beberapa hal yang disoroti ahli media yang merupakan 

kekurangan dari aplikasi ini. Pertama, ukuran file dari aplikasi M-Grav sebesar 

19,5 MB terbilang kurang efisien untuk aplikasi mobile. Hal ini akan 

menyebabkan aplikasi ini akan memakan banyak memori pada smartphone  

sehingga mempengaruhi kinerja smartphone dalam menjalankan aplikasi tersebut. 

Pernyataan ini ditunjukan pada tabel 4.1 untuk indikator pemakaian memori 

hanya mendapatkan skor 80%. Skor ini dibawah rata-rata penilaian ahli media 

secara keseluruhan. Penggunaan memori mencapai ukuran yang dimaksud 

dikarenakan dalam aplikasi ini terdapat fitur video. Pada proses pembuatan 

aplikasi, video tidak berbentuk tautan atau link melainkan dikompilasi ke dalam 

aplikasi sehingga file video masuk bersama file aplikasi M-Grav. Proses 

kompilasi bertujuan agar ketika menggunakan aplikasi M-Grav, siswa tidak perlu 

menggunakan akses data internet yang berlebihan untuk mengakses video 

pembelajaran. 

Kedua, aplikasi ini hanya bisa diupdate atau dimodifikasi oleh 

pengembang. Hal ini dikarenakan peneliti masih membuat aplikasi dalam versi 

offline sehingga blum mengunakan fasilitas web ataupun database. User misalnya 

guru tidak bisa memodifikasi aplikasi secara online seperti menambahkan soal-

soal latihan. Hal ini mungkin dapat menjadi saran untuk pengembangan aplikasi 

versi selanjutnya.  
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Ahli materi memberikan penilaian terhadap aplikasi sebesar 84,89%. Nilai 

tersebut termasuk kriteria sangat layak. Materi, simulasi, dan latihan yang dimuat 

dalam aplikasi memenuhi standar yang telah ditentukan. Maka, M-Grav dapat 

dijadikan sebagai alternatf sumber belajar siswa yang praktis dan menarik. Hal itu 

juga didukung oleh penelitian Hanafi & Samsudin (2012), yakni dengan aplikasi 

berbasis Android akan memberikan motivasi tersendiri karena bersifat interaktif, 

dan sederhana. 

Hal yang dinilai ahli materi belum maksimal adalah terkait dengan 

feedback aplikasi pada fitur evaluasi. Tabel 4.2 menunjukkan skor yang dicapai 

pada indikator tersebut adalah 3,83 dari skor maksimal 5,00. Feedback evaluasi 

hanya terbatas pada perhitungan skor tes siswa dan apresisasi. Peneliti menyadari 

kekurangan ini karena untuk memberikan feedback yang spesifik bagi siswa perlu 

penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan diagnostik. Melalui pendekatan ini 

kita dapat mengetahui kemampuan siswa yang sesungguhnya dari hasil evaluasi 

sehingga dapat diberikan umpan balik yang tepat dan spesifik. 

Penilaian guru terhadap kelayakan aplikasi sebesar 87,87%. Nilai yang 

diperoleh masuk dalam kriteria sangat layak. Secara keseluruhan skor ini 

menunjukkan bahwa aplikasi M-Grav sangat bagus digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran fisika. Fitur simulasi dan video dapat membantu guru dalam 

menjelaskan konsep fisika yang bersifat abstrak. Pada tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa untuk indikator simulasi dan video mendapatkan skor yang tinggi yaitu 

4,50 dan 4,67. Namun, terdapat dua indikator yang mendapatkan penilaian paling 

rendah yaitu ketertarikan siswa dan pembahasan peristiwa sehari-hari yang 
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berhubungan materi. Kedua indikator ini mendapatkan skor rata-rata 3,83. 

Walaupun skor ini masih dalam kategori layak namun menjadi evaluasi peneliti 

dalam mengembangkan aplikasi berikutnya seperti penambahan konten-konten 

yang menarik dan contoh penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. 

Penilaian dari kelompok responden siswa mendapatkan nilai kelayakan 

sebesar 84,06%. Nilai yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat layak. Dari 

hasil skor ini, maka M-Grav dapat dijadikan sebagai alternatf sumber belajar 

siswa yang praktis dan menarik. Motivasi siswa untuk belajar menggunakan 

smartphone juga terlihat pada sebagian besar saran mereka yang menghendaki 

agar aplikasi M-Grav dikembangkan tidak hanya untuk materi hukum gravitasi 

Newton melainkan untuk materi fisika yang lain bahkan pelajaran selain fisika.   

4.2.2 Kelayakan Aplikasi 

Kelayakan aplikasi M-Grav dapat dilihat dari 3 aspek yaitu rekayasa 

perangkat lunak, desain pembelajaran, dan komunikasi visual. Untuk 

mendapatkan penilaian kelayakan dari ketiga aspek ini maka hasil penilaian 

semua responsen dikelompokan sesuai aspek yang maksud. Secara keseluruhan 

aplikasi M-Grav memperoleh nilai kelayakan sebesar 85,30%. Persentase tesebut 

masuk dalam kategori sangat layak. Adapun penelitian lain yang dapat 

dibandingkan adalah penelitian oleh Astra et al (2012) yang menghasilkan produk 

aplikasi sejenis dengan nilai kelayakan 82,30% dan memperoleh kategori sangat 

baik. Jika dibandingan, terlihat bahwa hasil keduanya memiliki selisih nilai yang 

kecil. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi mobile learning M-Grav layak 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran fisika. 
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4.2.2.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Pada aspek rekayasa perangkat lunak aplikasi M-Grav mendapakatkan 

nilai kelayakan 84,69%. Nilai ini masuk dalam kategori sangat layak. Dari 

indikator yang memenuhi aspek ini yaitu deskrispi, efisiensi, kehandalan, 

kompatibilitas, kemudahan digunakan, tim pengembang, ketepatan software, 

reusabel mendapatkan penilaian sangat layak dengan rentang nilai 84,44 - 

89,54%. Hanya indikator yang mendapatkan nilai lebih rendah dari yang lain 

yaitu dokumentasi program dengan perolehan nilai 83,33%. Setelah dianalisis, 

pada indikator dokumentasi program terdapat kekurangan yaitu belum ada 

petunjuk tertulis penggunaan program dari proses instalasi sampai penggunaan 

aplikasi. Kekurangan ini menimbulkan sedikit masalah bagi user yang tidak 

terbiasa menginstal aplikasi pada smartphone. Selain itu kekurangan pada aspek 

ini adalah ukuran file aplikasi yang dinilai kurang efisien karena cukup memakan 

memori dan keterbatasan aplikasi yang hanya bisa dimodifikasi oleh pengembang, 

Dua kekurangan ini sudah dibahas pada bagian penilaian responden. 

4.2.2.2 Aspek Desain Pembelajaran 

Selain memiliki keunggulan dalam rekayasa perangkat lunak, M-Grav juga 

tidak meninggalkan esensinya sebagai alternatif sumber belajar. Pada aspek 

desain pembelajaran. Aplikasi M-Grav mendapatkan penilaian kelayakan sebesar 

84,65%, yang artinya sangat layak. Materi yang dimuat dalam M-Grav sesuai 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang ditunjukan dengan perolehan 

indikator pertama yang mencapai 87,50%. Kedalaman materi, kejelasan uraian, 



75 
 

 

 

dan sistematika materi juga dapat dikatakan sangat layak dengan rentang nilai 

84,44 – 85,00%. Penggunaan aplikasi M-Grav juga sangat mendukung dalam 

strategi pembelajaran. Strategi pembejalaran yang dimaksud adalah siswa dapat 

belajar mandiri dimanapun dan kapanpun menggunakan aplikasi M-Grav dan 

terpaku pada jam pelajaran didalam kelas. Hal ini sesuai dengan penelitian  Park 

(2011) yang menunjukan bahwa perangkat mobile akan sangat membantu siswa 

untuk belajar secara mendiri sementara guru mendorongnya untuk mengamati 

bermacam-macam objek dan memberikan pertanyaan untuk memastikan mereka 

belajar. 

Selain itu indikator motivasi belajar juga menjadi perhatian khusus. 

Pengujian aplikasi M-Grav pada indikator ini mendapat nilai kelayakan 90,00%. 

Nilai ini sangatlah tinggi sehingga dapat menunjukan bahwa penggunaan aplikasi 

M-Grav dapat menambah motivasi siswa untuk belajar fisika, Pernyataan ini 

sesuai dengan hasil penelitian Yueh-Min Huang et al (2010) mengatakan bahwa 

bahwa menyediakan aplikasi perangkat mobile yang canggih dalam pendidikan 

tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa tetapi juga 

meningkatkan motivasi belajar mereka. Dalam penelitiannya Nugroho (2014) juga 

menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis mobile learning dapat meningkatkan 

minat siswa SMA. 

Dua indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dari indikator yang 

lain adalah mengenai pemberian feedback pada evaluasi dan ketepatan 

penggunaan alat evaluasi. Nilai yang diperoleh adalah 78,37% dan 80,00%. Untuk 

kekurangan pada pemberian feedback telah dibahas pada bagian penilaian 
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responden. Pada indikator pemilihan alat evaluasi, memang peneliti mendapati 

adanya beberapa soal yang kurang baik sehingga perlu dilakukan revisi. Selain itu 

saran dari sebagian besar responden guru adalah agar peneliti memperbaiki 

beberapa soal dan menambah variasi soal pada aplikasi. 

4.2.2.3 Aspek Komunikasi Visual 

Aspek yang terakhir adalah komunikasi visual. Secara keseluruhan pada 

aspek ini aplikasi M-Grav memperoleh nilai kelayakan 84,33%. Sacara kualitatif 

nilai ini dikatakan sangat layak yang artinya aplikasi M-Grav secara desain 

tampilan menarik, sederhana, dan memberikan kenyamanan bagi user. Sifat 

komunikatif dan interaktif juga diwujudkan dengan adanya fitur video dan 

simulasi. Pada indikator 1,2, dan 3 aplikasi M-Grav memperoleh nilai yang tinggi 

yaitu 82,48 – 87,78%. Tentu saja hal ini dapat menambah minat siswa dalam 

belajar. Menurut Djamarah sebagaimana dikutip oleh Tanrere & Side (2012: 158) 

menyebutkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat memperbesar minat dan 

motivasi siswa dalam belajar.  

Indikator yang memiliki nilai paling rendah dari yang lain adalah layout 

interactive atau icon navigasi yang mendapatkan nilai 80,39%. Setelah dianalisis, 

ternyata kendalanya terletak pada ketidakkonsistenan letak tombol home yang 

kadang di atas kadang di bawah. Hal ini membuat user kurang nyaman karena 

harus mencari dimana letak tombol home tersebut. Selain itu, juga tombol back 

yang tidak terhubung dengan back yang ada di smartphone. 
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4.2.3 Kompatibilitas Aplikasi 

Selain menilai bagaimana kelayakan aplikasi M-Grav, peneliti juga 

menilai bagaimana kompatibilitas aplikasi ketika dijalan pada berbagai platform 

Android. Indikator yang dipakai untuk menilai kompatibilitas terdiri dari beberapa 

indikator yang terdapat pada aspek rekayasa perangkat yaitu proses instalasi, 

durasi waktu loading, intensitas bugs dan error, dan efisiensi konsumsi RAM 

aplikasi ketika dijalankan. Data mengenai kompatibilitas disajikan pada tabel 4.8.  

Berdasarkan data yang tersaji menunjukan bahwa aplikasi M-Grav dapat 

berjalan pada sistem operasi Android dengan versi minimal 4.0 (Ice Cream 

Sandwich). Nilai tertinggi diperoleh saat aplikasi dijalankan pada Android 5.0 

(Kitkat) dengan persentasi 100,00% dan nilai terendah saat aplikasi dijalan pada 

Androd Jelly Bean dengan nilai 84,29%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi 

dapat berjalan dengan performa terbaik pada Android Kitkat. Namun nilai 

kompatibilitas ini belum bisa menunjukkan tingkat kompatibilitas aplikasi yang 

sebenarnya karena banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti RAM, ROM, 

dan kualitas grafis perangkat smartphone. Kekurangan penelitian ini adalah belum 

adanya dokumentasi perangkat mengenai ketiga faktor tersebut sehingga tidak 

bisa dianalisis lebih lanjut.  

4.2.4 Perbaikan Aplikasi 

Dari hasil uji coba produk kepada 4 kelompok responden tentu saja 

terdapat kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan aplikasi, baik dari ahli 

media, ahli materi, guru, maupun siswa. Merujuk pada kritik dan saran responden 

yang ditabulasi pada tabel 4.8, peneliti berusaha melakukan perbaikan aplikasi M-
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Grav pada 3 aspek yaitu rekayasa perangkat, desain pembelajaran, dan 

komunikasi visual. Namun peneliti menyadari tidak semua perbaikan bisa 

dilakukan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 

4.2.4.1 Aspek Rekayasa Perangkat 

Pada aspek rekayasa perangkat ada 3 hal yang menjadi sorotan responden. 

Pertama, ukuran file dari aplikasi M-Grav sebesar 19,5 MB terbilang kurang 

efisien untuk aplikasi mobile. Hal ini akan menyebabkan aplikasi ini akan 

memakan banyak memori pada smartphone  sehingga mempengaruhi kinerja 

smartphone dalam menjalankan aplikasi tersebut. Untuk masalah ini peneliti 

belum bisa melakukan perbaikan karena mengingat besarnya pemakaian memori 

disebabkan karena adanya fitur video yang dikompilasi ke dalam memori aplikasi. 

Dari data dokumentasi perangkat, peneliti juga melihat bahwa smartphone yang 

banyak dipakai oleh siswa saat ini rata-rata adalah produksi minimal tahun 2013 

sehingga sudah dirasa memiliki kapasistas memori yang memadai. 

Kedua, beberapa responden memberikan saran untuk dibuat panduan 

penggunaan aplikasi secara tertulis dari mulai proses instalasi sampai cara 

menggunakan aplikasi. Terkait saran ini, peneliti akan membuat manual book  atu 

buku petunjuk aplikasi M-Grav. Buku ini berisi tentang semua seluk beluk 

aplikasi dari deskripsi, proses download, proses instalasi, petunjuk penggunaan, 

dan spesifikasi minimal perangkat yang digunakan. Buku ini dibuat dengan 

format .pdf  kemudian akan disertakan pada link download aplikasi. Saat 

pengguna mengunduh aplikasi maka secara otomatis buku petunjuk tesebut juga 

akan terunduh. 
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Ketiga, aplikasi ini hanya bisa diupdate atau dimodifikasi oleh 

pengembang. Hal ini dikarenakan peneliti masih membuat aplikasi dalam versi 

offline sehingga belum mengunakan fasilitas web ataupun database. User 

misalnya guru tidak bisa memodifikasi aplikasi secara online seperti 

menambahkan soal-soal latihan. Karena keterbatasan kemampuan peneliti, maka 

untuk permasalahan ini belum bisa dilakukan perbaikan. Namun hal ini bisa 

menjadi rekomendasi untuk penelitian atau pengembangan aplikasi selanjutnya. 

4.2.4.2 Aspek Desain Pembelajaran 

Terdapat beberapa kritik dan saran responden untuk perbaikan aplikasi 

pada aspek desain pembelajaran. Peneliti hanya bisa melakukan sebagian saran 

yang diberikan diantaranya :  

(1) Perbaikan penulisaan besaran vektor dan skalar sehingga dapat dibedakan. 

Setelah melakukan konsultasi dengan pembimbing materi maka penulisan 

besaran vektor saat menggambar perlu dibedakan dengan cara menebalkan 

simbol hurufnya, namun untuk penulisan besaran vektor pada persaman tidak 

perlu dibaut tebal melainkan cukup dicetak miring saja karena menunjukan 

besarnya.  

(2) Perbaikan penulisan sehingga memenuhi kaidah EYD. Peneliti telah 

melakukan perbaikan pada penulisan kata atau kalimat yang belum memenuhi 

kaidah EYD. Peneliti juga telah menyeleksi penggunaan kalimat yang 

terkesan kurang komunikatif dan menggantinya dengan kalimat yang lebih 

komunikatif. 
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(3) Perbaikan beberapa soal yang terdapat pada fitur latihan dan evalusai. Peneliti 

telah merevisi beberapa soal yang dianggap kurang sesuai. Tercatat ada 3 soal 

pada bagian latihan dan 5 soal pada bagian evaluasi yang diperbaiki. 

Karena keterbatasan peneliti, ada beberapa hal yang belum bisa di 

perbaiki. Pertama, perbaikan pada aspek materi yang sesuai dengan kurkulum 

2013 untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Peneliti merasa perlu 

penelitian lebih lanjut dalam hal pengembangan materi yang dapat melatih 

keterampilan berpikir siswa. Kedua, penambahan materi fisika lain diluar materi 

hukum gravitasi Newton. Aplikasi ini dibuat khusus untuk menyajikan materi 

hukum gravitasi Newton. Penambahan untuk materi fisika yang lain dapat 

dilakukan dengan pengembangan aplikasi selanjutnya.  

4.2.4.3 Aspek Komunikasi Visual 

Pada aspek komunikasi visual ada beberapa hal yang berlu di perbaiki 

yaitu letak yang kurang konsisten pada  tombol yang fungsinya sama seperti 

tombol home, belum adanya fasilitas slider pada fitur video, dan tombol back 

tidak terhubung dengan back yang ada pada smartphone. 

Terkait dengan letak tombol home yang terkesan tidak konsisten dan 

membingungkan user, peneliti telah melakukan perbaikan dengan meletaknya 

pada bagian pojok kiri bawah pada layar aplikasi sehingga user tidak susah ketika 

mencarinya untuk kembali ke menu sebelumya. Penambahan fasilitas slider pada 

fitur video belum dapat dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam 

mengembangakan aplikasi, namun peneliti mengantisipasinya dengan 

memberikan tombol play, pause, dan stop video. Singkronisasi antara tombol 
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back pada aplikasi dengan back yang ada pada smartphone juga belum dapat 

dilakukan karena untuk pengembangan aplikasi Android menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6 belum terdapat fitur yang memadai. 

4.2.5 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti  menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari 

sempurna. Terdapat keterbatasan dan kendala yang terjadi selama penelitian 

sehingga menyebabkan beberapa kekurangan. Penelitian ini hanya terbatas pada 

pengembangan produk aplikasi mobile learning M-Grav dan pengujian kelayakan 

produk tersebut. Peneliti belum menguji bagaimana efektivitas aplikasi M-Grav 

jika digunakan sebagai penunjang pembelajaran fisika. Untuk itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas produk aplikasi yang telah dibuat. 

Beberapa aspek yang digunakan dalam konten aplikasi juga belum dapat 

dikatakan layak secara ilmiah. Seperti pada aspek materi, peneliti menyadari 

bahwa materi yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum SMA 

tahun 2013 yang mengedepankan keterampilan berpikir. Secara ideal perlu 

dilakukan penelitian tersendiri mengenai pengembangan materi yang sesuai 

dengan kurikulum. Selain itu, pada aspek penggunaan soal atau alat evaluasi 

seharusnya dilakukan pengujian validitas dan reabilitias soal kepada siswa. 

Namun, pada penelitian ini uji validitas soal hanya dilakukan oleh ahli materi saja.  

Pada tahap uji kelayakan aplikasi juga terdapat beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan waktu menyebabkan proses pengujian oleh ahli materi, ahli media, 

guru, dan siswa dilakukan hampir bersamaan sehingga revisi dan evaluasi produk 
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tiap tahap pengujian belum sempurna. Pada akhirnya peneliti melakukan evaluasi 

kolektif setelah semua proses uji kelayakan dilakukan.  

Keterbatasan user atau pengguna aplikasi menjadi kendala tersendiri. 

Produk aplikasi yang telah dikembangkan tidak bisa digunakan untuk semua 

kalangan siswa dan sekolah. Aplikasi ini hanya terbatas untuk siswa yang 

menggunakan smartphone Android. Selain itu, tidak semua sekolah sadar untuk 

memanfaatkan peluang penggunaan smartphone sebagai penunjang kegiatan 

pembelajaran. Aplikasi mobile learning M-Grav belum dapat digunakan pada 

pembelajaran di sekolah yang menerapkan kebijakan agar siswa tidak membawa 

gadget saat di sekolah. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi keterbatasan 

pada penelitian ini. Produk aplikasi mobile learning M-Grav yang telah 

dikembangkan tentu saja tidak bisa menjawab relevansi terhadap perkembangan 

teknologi yang ada. Saat ini, aplikasi tersebut sangat relevan untuk digunakan. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin lama akan semakin ditinggalkan. 

Masyarakat akan lebih memilih produk aplikasi yang memanfaatkan teknologi 

yang lebih baru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

(1) Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, telah dikembangkan aplikasi 

mobile learning sebagai penunjang pembelajaran fisika pada materi hukum 

gravitasi Newton untuk siswa SMA. Aplikasi ini diberi nama M-Grav yang 

dapat dijalankan pada smartphone Android dengan versi minimal 4.0 (Ice 

Cream Sandwich). 

(2) Setelah melalui tahap uji kelayakan maka aplikasi M-Grav ini layak 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran fisika pada materi hukum 

gravitasi Newton untuk siswa SMA dengan persentase kelayakan sebesar 

85,30%. 

 

5.2 Saran 

Pengembangan aplikasi ini masih sederhana. Untuk itu peneliti akan 

memberikan saran untuk pengembangan aplikasi agar versi selanjutnya lebih baik 

lagi.  Hal yang perlu dikembangkan lagi adalah penambahan fasilitas login admin 

untuk guru sehingga  dapat melakukan modifikasi seperti menambah latihan soal,  

untuk memenuhi hal ini maka aplikasi harus disingkronkan dengan web dan 

database. Selain itu perlu dilakukan pengembangan materi lebih lanjut  berpacu 

83 
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pada kurikulum 2013 sehingga tidak hanya dapat digunakan sebagai penujang 

pembelajaran  namun juga dapat melatih keterampilan bepikir siswa. Penambahan 

konten-konten menarik dan penggunakan bahasa yang komunikatif dirasa perlu 

untuk menambah motivasi siswa. Pengembangan aplikasi untuk materi fisika yang 

lain bahkan  mata pelajaran lain pun juga dapat dilakukan. Untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai aplikasi M-Grav peneliti menyarankan untuk menggunakan 

perangkat smarphone dengan sistem operasi Android 4.4 (Kikkat) dan 5.0 

(Lolipop)
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SURAT IJIN PENELITIAN 

Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 

 

Item Jumlah Item Jumlah Item Jumlah Item Jumah

1 Deskripsi Produk(spesifikasi aplikasi dan download

data jika tersedia)

1 1 1 1 1 1

2 Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun

penggunaan media pembelajaran

5,6 2 4,5 2 6,7 2

3 Reliable (handal) 16 1 7 1 4 1

4 Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software /tool  untuk 

pengembangan

17 1

5 Kompatibilitas (media pembelajaran dapat

diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware dan 

software yang ada)

2 1 2 1 2 1

6 Ease of Use  (navigasi, konten, accessibility, 

security,interactivity )

10 1 3,6 2 5,8 2

7 Dokumentasi program media pembelajaran yang 

lengkap meliputi: petunjuk instalasi (jelas, singkat, 

lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan 

antisipatif), desain program (jelas, menggambarkan alur 

kerja program

3 1 8,21 2 3,18 2

8 Reusable (sebagian atau seluruh program media

pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk

mengembangkan media pembelajaran lain)

15 1

9 Tim Pengembang (pengembang aplikasi) 4 1

Ahli Materi

Rekayasa 

Perangkat Lunak

DAFTAR KISI ANGKET

Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Materi Hukum Gravitasi Newton Untuk Siswa SMA

Angket

Ahli Media Guru SiswaKriteria/Aspek Indikator

 

 

 

9
0
 

 



 
 

 

 

1 Relevansi tujuan pembelajaran dengan

SK/KD/Kurikulum

1 1 12,13 2

2 Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 6 1 25 1

3 Pemberian motivasi belajar 3,5 2 9,2 2 9,17 2

4 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 2 1

5 Kemudahan untuk dipahami 7,8 2

6 Sistematis, runtut, alur logika jelas 9 1

7 Kedalaman Materi 4,11,12 3 11,14 2

8
Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan

10,13 2 15,22,24 3 11,12,1

9,20,21

5

9 Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 14 1 23 1 22 1

10 Ketepatan penggunaan alat evaluasi 15 1

1 Interface Design ( penggunaan layout, tema warna dan

font )

7,8,13 3 16,17,18 3 13,14,1

5

3

2 Sederhana dan menarik 14 1

3 Media bergerak (animasi, movie) 11,12 2 10 1 10 1

4 Layout Interactive  (ikon navigasi) 9 1 19 1 16 1

222517 15

Desain Pembelajaran

Komunikasi Visual

Jumlah Total

 

 

  

9
1
 

 



 
 

 

 

1 2 3

1 Deskripsi aplikasi jelas 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

2 Proses instalasi aplikasi pada smartphone Android  anda berjalan dengan baik 5 3 4 12 4,00 80,00 Layak

3 Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

4 Identitas pengembang/developer aplikasi jelas 5 3 5 13 4,33 86,67 Sangat Layak

5 Aplikasi tidak memakan banyak memori 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

6 Loading aplikasi singkat 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

7 Penggunaan layout aplikasi sudah tepat dan menarik 5 5 5 15 5,00 100,00 Sangat Layak

8 Komposisi dan desain warna yang digunakan menarik 4 4 5 13 4,33 86,67 Sangat Layak

9 Peggununaan desain, ukuran, tata letak icon  sudah tepat 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

10 Tombol ikon navigasi berfungsi dengan baik 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

11 Simulasi dalam aplikasi berjalan dengan lancar 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

12 Tautan video pembelajaran berfungsi dengan baik 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

13 Penggunaan jenis dan ukuran font  sudah tepat 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

14 Penggunaan efek dan tampilan antarmuka aplikasi pada sederhana dan menarik 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

15 Aplikasi mudah dimodifikasi/diupdate oleh pengembang 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

16 Bug dan error dalam aplikasi sedikit 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

17 Software  yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sudah tepat 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

4,27 85,49 Sangat Layak

1. Isa Akhlis, M.Si.

2. Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd

3. Alamsyah, M.Kom

Rata-rata total

Keterangan

HASIL PENILAIAN AHLI MEDIA

Skor Ahli Media
ItemNo Rata-Rata %

Jumlah 

Skor
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1 2 3

1 Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku (2013) 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

2 Aplikasi ini dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

3 Aplikasi ini memotivasi siswa untuk lebih memahami materi 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

4 Kedalaman materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai untuk tingkatan SMA 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

5 Aplikasi dapat menambah wawasan siswa 5 5 4 14 4,67 93,33 Sangat Layak

6 Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mobile  (dimana saja) 5 4 5 14 4,67 93,33 Sangat Layak

7 Keterbacaan kalimat dan paragraf jelas 5 3 4 12 4,00 80,00 Layak

8 Penulisan besaran dan satuan sesuai kaidah yang berlaku 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

9 Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sistematis dan runtut 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

10 Simulasi yang ditampilkan bisa membantu siswa memahami materi 5 4 5 14 4,67 93,33 Sangat Layak

11 Tautan video yang disajikan sesuai dengan topik materi 5 4 5 14 4,67 93,33 Sangat Layak

12 Latihan soal yang diberikan dalam aplikasi sudah sesuai dengan materi yang disajikan 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

13 Pembahasan jawaban pada latihan soal sudah jelas 5 4 4 13 4,33 86,67 Sangat Layak

14 Fitur evaluasi memberikan feedback terhadap jawaban siswa 4 3 4 11 3,67 73,33 Layak

15 Pemilihan soal evaluasi yang sudah tepat dan valid 4 4 4 12 4,00 80,00 Layak

4,24 84,89 Sangat Layak

1. Dr. Sunyoto Eko Nugroho, M.Si

2. Dr. Suharto Linuwih, M.Si

3. Prof. Dr. Wiyanto, M.Si

HASIL PENILAIAN AHLI MATERI

ItemNo

Rata-rata total

Skor Ahli Materi Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan
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1 2 3 4 5 6

1 Deskripsi aplikasi jelas 5 5 5 4 5 5 29 4,83 96,67 Sangat Layak

2 Aplikasi dapat diinstal pada smartphone anda 5 5 5 4 5 5 29 4,83 96,67 Sangat Layak

3 Respon aplikasi terhadap input yang diberikan pengguna berjalan dengan baik 5 5 5 5 4 3 27 4,50 90,00 Sangat Layak

4 Aplikasi ringan dijalankan pada smartphone anda 5 5 5 5 4 3 27 4,50 90,00 Sangat Layak

5 Loading  aplikasi singkat 5 5 5 5 4 5 29 4,83 96,67 Sangat Layak

6 Semua tombol navigasi berfungsi dengan baik 5 5 5 5 5 5 30 5,00 100,00 Sangat Layak

7 Bug pada aplikasi tidak ada (aplikasi macet, tombol tidak berjalan, dll) 4 4 4 5 5 4 26 4,33 86,67 Sangat Layak

8 Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 4 4 4 4 5 5 26 4,33 86,67 Sangat Layak

9 Aplikasi ini dapat membuat siswa lebih tertarik pada fisika 4 4 4 3 4 4 23 3,83 76,67 Layak

10 Simulasi hukum kepler dalam aplikasi berfungsi dengan baik 4 4 4 4 4 4 24 4,00 80,00 Layak

11 Simulasi sesuai dengan teori yang berlaku 5 5 5 4 4 4 27 4,50 90,00 Sangat Layak

12 Aplikasi sesuai untuk tingkatan SMA 5 5 5 4 5 5 29 4,83 96,67 Sangat Layak

13 Materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai kurikulum yang berlaku 4 4 4 4 4 4 24 4,00 80,00 Layak

14 Materi pengayaan yang dimuat sesuai tingkatan SMA (materi tokoh) 4 4 4 4 4 5 25 4,17 83,33 Layak

15 Pembahasan contoh peristiwa kehidupan mudah dipahami 4 4 4 3 4 4 23 3,83 76,67 Layak

16 Komposisi warna dalam aplikasi serasi dan enak dilihat 4 5 5 4 5 4 27 4,50 90,00 Sangat Layak

17 Penggunaan font  pada aplikasi serasi 5 4 4 4 5 5 27 4,50 90,00 Sangat Layak

18 Layout  yang digunakan sudah menarik 5 4 4 4 5 4 26 4,33 86,67 Sangat Layak

19 Tampilan icon menarik dan tidak membosankan 4 5 5 4 4 4 26 4,33 86,67 Sangat Layak

20 Aplikasi ini dapat menambah wawasan siswa 4 5 5 4 4 4 26 4,33 86,67 Sangat Layak

21 Instruksi penggunaan tes evaluasi jelas 4 4 4 4 4 5 25 4,17 83,33 Layak

22 Latihan soal membantu siswa dalam memahami teori 4 4 4 4 4 4 24 4,00 80,00 Layak

23 Feedback tes evaluasi akurat 4 4 4 4 4 4 24 4,00 80,00 Layak

24 Tautan video pembelajaran membantu pemahaman materi 5 5 5 4 4 5 28 4,67 93,33 Sangat Layak

25 Aplikasi dapat dijadikan sebagai penunjang proses penbelajaran 5 5 5 4 5 4 28 4,67 93,33 Sangat Layak

4,39 87,87 Sangat Layak

HASIL PENILAIAN GURU

Rata - rata total

No Item
Skor Responden

Rata-rata % Keterangan
Jumlah 

Skor
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 S-1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 145 4,26 85,29 Sangat Layak

2 S-2 5 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 152 4,47 89,41 Sangat Layak

3 S-3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 147 4,32 86,47 Sangat Layak

4 S-4 4 4 5 5 2 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 2 3 3 136 4,00 80,00 Layak

5 S-5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 144 4,24 84,71 Sangat Layak

6 S-6 5 4 5 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 145 4,26 85,29 Sangat Layak

7 S-7 5 4 5 5 2 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 2 5 147 4,32 86,47 Sangat Layak

8 S-8 5 4 5 5 2 5 5 3 4 5 4 4 5 5 2 5 4 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 143 4,21 84,12 Sangat Layak

9 S-9 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 137 4,03 80,59 Layak

10 S-10 5 4 2 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 143 4,21 84,12 Sangat Layak

11 S-11 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 141 4,15 82,94 Layak

12 S-12 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 138 4,06 81,18 Layak

13 S-13 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 146 4,29 85,88 Sangat Layak

14 S-14 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 2 5 2 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 4 4 143 4,21 84,12 Sangat Layak

15 S-15 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 4 2 4 4 4 4 136 4,00 80,00 Layak

16 S-16 5 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 2 4 5 4 5 138 4,06 81,18 Layak

17 S-17 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 151 4,44 88,82 Sangat Layak

18 S-18 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 5 2 4 5 5 4 142 4,18 83,53 Layak

19 S-19 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 142 4,18 83,53 Layak

20 S-20 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 139 4,09 81,76 Layak

21 S-21 5 4 5 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 150 4,41 88,24 Sangat Layak

22 S-22 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 139 4,09 81,76 Layak

4,20 84,06 Sangat Layak

Keterangan

Rata -rata total

HASIL PENILAIAN SISWA

No  Item
Skor Responden Jumlah 

Skor
Rata-rata %
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DAFTAR AHLI MEDIA DAN AHLI MATERI 

 

No Nama Instansi Status Validator 

1 Isa Akhlis, M.Si. Fisika FMIPA Unnes Ahli Media 

2 Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd. Fisika FMIPA Unnes Ahli Media 

3 Alamsyah, M.Si Matematika FMIPA 

Unnes 

Ahli Media 

4 Dr. Sunyoto Eko N, M.Si Fisika FMIPA Unnes Ahli Materi 

5 Dr. Suharto Linuwih, 

M.Si. 

Fisika FMIPA Unnes Ahli Materi 

6 Prof. Dr. Wiyanto, M.Si Fisika FMIPA Unnes Ahli Materi 
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DAFTAR GURU 

 

No Nama Instansi 

1 Metri Junaedi, S.Pd. SMA I Kudus 

2 Mustika, S.Pd. SMA I Kudus 

3 Sukandar, S.Pd. SMA I Kudus 

4 Noor Yahya, S.Si MA Ma’ahid Kudus 

5 Narodin, S.Sd. SMA 1 Parakan Temanggung 

6 Khoirul Bashoir, S.Pd. SMA IT Ihsanul Fikri Magelang 
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Ahli Media

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

1 Deskripsi Produk Deskripsi aplikasi jelas 13 4,33 86,67 Sangat Layak

Aplikasi tidak memakan banyak memori 12

Loading aplikasi singkat 13

3 Reliable (handal) Bug dan error dalam aplikasi sedikit 13 4,33 86,67 Sangat Layak

4
Ketepatan pemilihan 

jenis aplikas
Software  yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sudah tepat 13 4,33 86,67 Sangat Layak

5
Kompatibilitas

Proses instalasi aplikasi pada smartphone Android  anda berjalan 

dengan baik
12 4,00 80,00 Layak

6 Ease of Use Tombol ikon navigasi berfungsi dengan baik 13 4,33 86,67 Sangat Layak

7
Dokumentasi 

program media 
Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 12 4,00 80,00 Layak

8 Reusable Aplikasi mudah dimodifikasi/diupdate oleh pengembang 13 4,33 86,67 Sangat Layak

9 Tim Pengembang Identitas pengembang/developer aplikasi jelas 13 4,33 86,67 Sangat Layak

4,24 84,81 Sangat Layak

Layak

PENILAIAN ASPEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK

83,33

Rata-rata total

Efektif dan efisien2 4,17
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Guru

No Indikator Item
Jumlah 

Skor

Rata-

rata
% Keterangan

1 Deskripsi Produk Deskripsi aplikasi jelas 29 4,83 96,67 Sangat Layak

Aplikasi ringan dijalankan pada smartphone anda 27

Loading  aplikasi singkat 29

3 Reliable (handal) Bug pada aplikasi tidak ada (aplikasi macet, tombol tidak berjalan, dll) 26 4,33 86,67 Sangat Layak

4 Kompatibilitas Aplikasi dapat diinstal pada smartphone anda 29 4,83 96,67 Sangat Layak

Respon aplikasi terhadap input yang diberikan pengguna berjalan 

dengan baik 
27

Semua tombol navigasi berfungsi dengan baik 30

Instruksi penggunaan tes evaluasi jelas 25

Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 26

4,61 92,22 Sangat Layak

Siswa

No Indikator Item
Jumlah 

Skor

Rata-

rata
% Keterangan

1
Deskripsi Produk

Deskripsi aplikasi jelas (terdapat nama, spesifikasi, dan ukuran 

aplikasi)
145 4,26 85,29 Sangat Layak

Aplikasi ringan dijalankan pada smartphone anda 145

Loading  aplikasi singkat 149

3 Reliable (handal) Bug pada aplikasi tidak ada (aplikasi macet, tombol tidak berjalan, dll) 136 4,00 80,00 Layak

4 Kompatibilitas Instalasi  aplikasi berjalan lancar pada smartphone anda 152 4,47 89,41 Sangat Layak

Respon aplikasi terhadap input yang anda diberikan berjalan dengan 

baik 
144

Semua tombol navigasi berfungsi dengan baik 143

Petunjuk penggunaan tes evaluasi jelas 142

Panduan penggunaan aplikasi mudah dipahami 147

4,25 85,10 Sangat Layak

2 Efektif dan efisien 4,67 93,33

95,00

4,25 85,00

Ease of Use5 4,75

2 Efektif dan efisien 4,32 86,47

Rata-rata total

Dokumentasi 

program media 

6

4,22 84,41

6 Dokumentasi 

program media 
4,25 85,00

Rata-rata total

Sangat Layak

Sangat Layak

Sangat Layak

Sangat Layak

Sangat Layak

Sangat Layak

5 Ease of Use
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Ahli Materi

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

1 Relevansi dengan SK/KD/Kurikulum Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

(2013)
13 4,33 86,67 Sangat Layak

2
Ketepatan penggunaan strategi 

pembelajaran
Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mobile  (dimana saja) 14 4,67 93,33 Sangat Layak

Aplikasi ini memotivasi siswa untuk lebih memahami materi 13

Aplikasi dapat menambah wawasan siswa 14

4
Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran
Materi dalam aplikasi ini dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 13 4,33 86,67 Sangat Layak

Keterbacaan kalimat dan paragraf jelas 12

Penulisan besaran dan satuan sesuai kaidah yang berlaku 12

Kedalaman materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai untuk tingkatan SMA 12

Tautan video yang disajikan sesuai dengan topik materi 14

Latihan soal yang diberikan dalam aplikasi sudah sesuai dengan materi yang 

disajikan
12

7 Sistematis, runtut, alur logika jelas Materi yang dimuat dalam aplikasi sudah sistematis dan runtut 13 4,33 86,67 Sangat Layak

Simulasi yang ditampilkan bisa membantu siswa memahami materi 14

Pembahasan jawaban pada latihan soal sudah jelas 12

9 Ketepatan penggunaan alat evaluasi Pemilihan soal evaluasi yang sudah tepat dan valid 12 4,00 80,00 Layak

10 Pemberian umpan balik terhadap hasil 

evaluasi
Fitur evaluasi memberikan feedback terhadap jawaban siswa 11 3,67 73,33 Layak

4,24 84,78 Sangat Layak

Layak

4,33 86,67 Sangat Layak

Sangat Layak

Kemudahan untuk dipahami5

Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, 

simulasi, latihan

8

4,50 90,00

4,00 80,00

6 Kedalaman materi

PENILAIAN ASPEK DESAIN PEMBELAJARAN

3 Pemberian motivasi belajar

4,22 84,44 Sangat Layak

Rata-rata total  

1
0
2
 

 



 
 

 

 

Guru

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

Materi yang dimuat dalam aplikasi sesuai kurikulum yang berlaku 24

Aplikasi sesuai untuk tingkatan SMA 29 Sangat Layak

2
Ketepatan penggunaan strategi 

pembelajaran
Aplikasi dapat dijadikan sebagai penunjang proses penbelajaran 28 4,67 93,33 Sangat Layak

Aplikasi ini dapat membuat siswa lebih tertarik pada fisika 23

Aplikasi ini dapat menambah wawasan siswa 26

Pembahasan contoh peristiwa kehidupan mudah dipahami 23

Materi pengayaan yang dimuat sesuai tingkatan SMA (materi tokoh) 25

Simulasi sesuai dengan teori yang berlaku 27

Tautan video pembelajaran membantu pemahaman materi 28

Latihan soal membantu siswa dalam memahami teori 24

6
Pemberian umpan balik terhadap hasil 

evaluasi
Feedback tes evaluasi akurat 24 4,00 80,00 Layak

4,28 85,56 Sangat Layak

Siswa

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

Aplikasi ini dapat membuat anda lebih tertarik pada fisika 137

Aplikasi ini dapat menambah wawasan anda 151

Pembahasan contoh peristiwa kehidupan mudah dipahami 138

Pembahasan jawaban pada latihan soal jelas 139

Tautan video pembelajaran membantu anda memahami materi 150

Fitur simulasi membantu anda memahami teori 141

Latihan soal membantu anda memahami materi 142

3
Pemberian umpan balik terhadap hasil 

evaluasi
Hasil tes evaluasi akurat 139 4,09 81,76 Layak

4,17 83,43 LayakRata-rata total

85,00 Sangat Layak

Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, 

simulasi, latihan
2 4,18 83,53 Layak

Rata-rata total

Relevansi dengan SK/KD/Kurikulum1

1 Pemberian motivasi belajar 4,25

5
Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, 

simulasi, latihan
4,33 86,67 Sangat Layak

4,42 88,33

Kedalaman materi4 4,17 83,33 Layak

3 Pemberian motivasi belajar 4,08 81,67 Layak
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Ahli Media

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

Penggunaan layout aplikasi sudah tepat dan menarik 15

Komposisi dan desain warna yang digunakan menarik 13

Penggunaan jenis dan ukuran font  sudah tepat 13

2
Sederhana dan menarik Penggunaan efek dan tampilan antarmuka aplikasi pada sederhana dan 

menarik
13 4,33 86,67 Sangat Layak

Simulasi dalam aplikasi berjalan dengan lancar 12

Tautan video pembelajaran berfungsi dengan baik 13

4 Layout Interactive  (ikon navigasi) Peggununaan desain, ukuran, tata letak icon  sudah tepat 12 4,00 80,00 Layak

4,26 85,28 Sangat Layak

Guru

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

Layout  yang digunakan sudah menarik 26

Komposisi warna dalam aplikasi serasi dan enak dilihat 27

Penggunaan font pada aplikasi serasi 27

2 Media bergerak (animasi, movie) Simulasi hukum kepler dalam aplikasi berfungsi dengan baik 24 4,00 80,00 Layak

3 Layout Interactive  (ikon navigasi) Tampilan icon menarik dan tidak membosankan 26 4,33 80,00 Layak

4,26 85,19 Sangat Layak

PENILAIAN ASPEK KOMUNIKASI VISUAL

Rata-rata total

Interface Design  ( penggunaan 

layout, tema warna dan font )
4,44 88,89 Sangat Layak

91,11

83,33

Sangat Layak

Layak

Interface Design  ( penggunaan 

layout, tema warna dan font )

Media bergerak (animasi, movie)3

1

Rata-rata total

4,56

4,17

1

 

 

 

1
0
4
 

 



 
 

 

 

Siswa

No Indikator Item
Jumlah 

Skor
Rata-rata % Keterangan

Warna-warna yang digunakan dalam aplikasi serasi dan enak dilihat 146

Penggunaan ukuran dan jenis huruf pada aplikasi mudah dibaca 143

Tampilan yang digunakan sudah menarik 136

2 Media bergerak (animasi, movie) Simulasi hukum kepler dalam aplikasi berfungsi dengan baik 143 4,21 84,12 Sangat Layak

3 Layout Interactive  (ikon navigasi) Desain dan ukuran icon  yang digunakan menarik dan tidak membosankan 138 4,06 81,18 Layak

4,14 82,88 Layak

1
Interface Design  ( penggunaan 

layout, tema warna dan font )
4,17 83,33 Layak

Rata-rata total
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HASIL KELAYAKAN APLIKASI OVER ALL 

1 Deskripsi Produk 86,67 96,67 85,29 89,54

2 Efektif dan efisien 83,33 93,33 86,47 87,71

3 Reliable (handal) 86,67 86,67 80,00 84,44

4 Ketepatan pemilihan jenis aplikasi untuk 

pengembangan

86,67
86,67

5 Kompatibilitas 80,00 96,67 89,41 88,69

6 Ease of Use 86,67 95,00 84,41 88,69

7 Dokumentasi program media pembelajaran 80,00 85,00 85,00 83,33

8 Reusable 86,67 86,67

9 Tim Pengembang (pengembang aplikasi) 86,67 86,67

1 Relevansi dengan SK/KD/Kurikulum 86,67 88,33 87,50

2 Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 93,33 93,33 93,33

3 Pemberian motivasi belajar 90,00 81,67 85,00 85,56

4 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 86,67 86,67

5 Kemudahan untuk dipahami 80,00 80,00

6 Sistematis, runtut, alur logika jelas 86,67 83,33 85,00

7 Kedalaman Materi 84,44 84,44

8 Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi,

latihan

86,67
86,67 83,53 85,62

9 Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 73,33 80,00 81,76 78,37

10 Ketepatan penggunaan alat evaluasi 80,00 80,00

1 Interface Design ( penggunaan layout, tema warna

dan font )

91,11 88,89 83,33
87,78

2 Sederhana dan menarik 86,67 86,67

3 Media bergerak (animasi, movie) 83,33 80,00 84,12 82,48

4 Layout Interactive  (ikon navigasi) 80,00 80,00 81,18 80,39

Desain 

Pembelajaran

Komunikasi 

Visual

Over All

86,94

Kriteria/ 

Aspek
Indikator

Skor(%)

84,65

84,33

85,30

Rating

Rekayasa 

Perangkat Lunak

Ahli Media Ahli Materi Guru Siswa

Skor 

Kumulatif
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FOTO DOKUMENTASI PENGUJIAN APLIKASI 
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