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ABSTRAK 

M. Fahrudin Ali Reza, 2017. Pengembangan Mendia Pembelajaran dalam Bentuk 

Buku Saku Digital Berbasis Android Materi Ajar Gerak dan Gaya di SMK 1 

Kedungwuni. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dosen 

Pembimbing Dra. Dwi Purwanti, AhT., M.S. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan media 
pembelajaran berbasis Android dalam materi ajar gerak dan gaya serta menerapkan 
aplikasi tersebut ke dalam pembelajaran di sekolah sebagai alternatif pembelajaran. 

Metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah waterfall yang 

memiliki siklus tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi (pembangunan 
aplikasi) dan tahap pengujian. Tahap pengujian terdiri dari uji blackbox, validasi 

perangkat lunak (aplikasi media pembelajaran) dan tahap uji tanggapan pengguna 
melalui pengambilan data dengan angket. Analisis data menggunakan skala Likert 
untuk menentukan panjang interval penilaian untuk aplikasi media pembelajaran. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa media pembelajaran dalam bentuk buku 

saku digital berbasis Android termasuk kategori layak digunakan sebagai alternatif 
pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Pengujian validasi produk aplikasi 

media diperoleh skor 69 dengan presentase interval penilaian media 75% (Keriteria 
Setuju/Layak). Sedangkan hasil uji tanggapan pengguna diperoleh skor 1967 
dengan presentase interval penilaian kelayakan media yaitu 80,87% (Keriteria 

Setuju/Layak). 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, buku saku digital, Android,  Gerak dan Gaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran Fisika sekarang ini masih memiliki banyak 

permasalahan yang sering dijumpai. Seperti pembelajaran Fisika yang sulit, 

penuh dengan rumus dan tidak menarik. Hal ini membuat siswa merasa 

malas, bosan dan tidak ada semangat dalam mengikuti pelajaran Fisika. 

Kecenderungan yang sering terjadi dalam pengajaran Fisika adalah 

penekanan yang terlalu besar pada pengerjaan soal-soal kuantitatif (melalui 

hitungan matematis). Padahal permasalahan pokok dalam fisika bersifat 

kualitatif (pemahaman perilaku alam). Kalaupun dilakukan perhitungan, hasil 

perhitungan itu harus dapat diterjemahkan arti fisisnya. Semua rumus yang 

dipakai memiliki cerita yang melatarbelakangi suatu konsep atau hukum. 

Rumus itu bukanlah sekumpulan simbol-simbol matematika tak bermakna 

yang mengerikan (Pikatan, 1997:2). 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan salah satu buku ajar yang 

kini banyak digunakan diberbagai sekolah di Indonesia. BSE telah dibeli hak 

ciptanya oleh Kemdikbud, yang meliputi buku teks berbagai mata pelajaran 

mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut dalam bentuk digital dan dapat 

dicetak. Beberapa keunggulan yang menjadikan BSE lebih diminati guru dari 

pada buku ajar antara lain: BSE mudah didapat dengan cara mengunduh di 
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situs resmi Kemdikbud, kesesuaian isi dengan kurikulum, tidak mengenal 

kadaluwarsa, bahasanya mudah dipahami, serta telah lulus uji dari penilaian 

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai buku teks yang 

layak digunakan dalam pembelajaran (Perdana, 2013:1). 

Dalam penggunaannya di sekolah-sekolah, BSE masih memiliki 

kelemahan-kelemahan yang patut disempurnakan diantaranya: Pertama, 

menurut Ilham (2009:31) kurang menariknya siswa untuk membaca BSE 

dikarenakan memang buku tersebut kelihatan monoton karena hanya berupa 

lembaran kertas yang di cetak. Kedua, BSE masih dalam bentuk e-book 

belum mampu menampilkan simulasi-simulasi yang interaktif dengan 

memadukan video, animasi, audio, dan gambar. Ketiga, tidak ada kewajiban 

penggunaan BSE sebagai sumber pembelajaran, menjadikan BSE tidak 

didistribusikan dengan baik pada tiap satuan pendidikan. Keempat, adanya 

masyarakat yang tidak mengetahui apa itu BSE yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan, sehingga banyak orang tua murid dan guru tidak 

paham terhadap BSE dalam pengaksesannya dan penggunaannya. 

Dibutuhkan sosialisasi yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat, guru dan 

murid oleh pemerintah mengenai BSE (Hasnita, 2014). 

Buku pelajaran yang ada saat ini perlu adanya inovasi supaya dapat 

mengikuti perkembangan zaman dan akan memudahkan siswanya untuk 

belajar. Buku Fisika pada umumnya tebal dan berat sehingga membuat 

rendahnya minat siswa dalam membaca. Media pembelajaran yang sering 

digunakan di sekolah diantaranya metode ceramah, buku teks Fisika, BSE 
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Fisika dan LKS (modul). Media pembelajaran tersebut tidak bisa sewaktu-

waktu digunakan oleh siswa (kurang praktis). Ketersediaan perpustakaan 

yang sudah memuat berbagai referensi bukupun masih belum menimbulkan 

minat siswa dalam membaca. 

Dari keseluruhan permasalahan tersebut menyebabkan hasil dari 

proses pembelajaran Fisika masih rendah. Bila tidak ditindaklanjuti akan 

menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan tersebut. Harus ada suatu 

langkah yang nyata yang dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan 

tersebut menjadi lebih spesifik. 

Salah satu faktor yang mungkin bisa diperbaiki dari permasalahan 

tersebut adalah fasilitas berupa buku. Tersedianya buku ajar yang relevan 

akan sangat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Priyanto 

(2012) dalam Perdana (2013:1), buku ajar dapat mendukung terwujudnya 

program pembelajaran yang baik dimana paradigma belajar di sekolah 

diarahkan lebih banyak pada siswa sebagai subyek pembelajaran dan guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator. 

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu 22 Juni 2016 dengan guru 

mata pelajaran Fisika kelas X SMK 1 Kedungwuni Kab.Pekalongan yaitu 

Wafiq Abdul Haris, S.Pd. diperoleh informasi bahwa BSE yang masih dalam 

bentuk buku maupun e-book membuat minat siswa terhadap pelajaran Fisika 

khususnya materi ajar gerak dan gaya masih rendah. Metode ceramah 

dianggap monoton dan membosankan oleh siswa. Oleh karena itu penulis 
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ingin mengembangakan media pembelajaran dalam bentuk buku saku digital 

berbasis Android. Buku saku dinilai memudahkan siswa untuk belajar, buku 

saku digital yang dikembangkan harus dikemas secara interaktif supaya siswa 

bisa tertarik mempelajari materi gerak dan gaya. 

Berdasarkan penjelasan di atas secara ringkas peneliti memilih judul 

penelitian yaitu “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS ANDROID DALAM BENTUK BUKU SAKU DIGITAL 

MATERI AJAR GERAK DAN GAYA DI SMK 1 KEDUNGWUNI”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Buku sekolah elektronik untuk sekarang ini masih berupa lembaran cetak 

dan monoton 

2. Buku sekolah elektronik belum bisa menampilkan simulasi interaktif, 

memadukan gambar, suara, animasi dan video 

3. Metode pembelajaran masih menggunakan metode ceramah 

4. Kurangnya variasi belajar sehingga membuat peserta didik merasa bosan 

ketika mengikuti pelajaran Fisika pada materi ajar gerak dan gaya 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran 

berupa buku saku digital berbasis Android materi ajaran gerak dan gaya 

sesuai kompetensi dasar di kelas X SMK 1 Kedungwuni. Penelitian ini 

difokuskan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran, tidak sampai 

membahas pengaruhnya terhadap prestasi siswa. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka muncul permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengembangkan buku sekolah elektronik (BSE) menjadi 

media pembelajaran dalam bentuk buku saku digital berbasis Android 

pada materi ajar gerak dan gaya? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap kelayakan media pembelajaran 

dalam bentuk buku saku digital berbasis Android materi ajar gerak dan 

gaya? 

 

1.5. Penegasan Istilah 

Istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar atau alat 

untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Media 

pembelajaran secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, kamera, kaset, video 

recorder, film, televisi, slide (gambar bingkai), foto, grafik, dan komputer. 
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2. Buku saku digital adalah buku yang ditampilkan pada layar smartphone 

berupa aplikasi yang dapat digunakan sebagai pengganti media 

pembelajaran di kelas. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan 

kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku saku digital 

berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. 

3. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak seperti smartphone dan Tablet PC. Sistem operasi 

Android ini bersifat open source sehingga banyak sekali programmer yang 

berbondong-bondong membuat aplikasi maupun memodifikasi sistem ini. 

Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc dengan dukungan 

finansial dari Google. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 

2007.  

 

1.6. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti, 

tujuan dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan buku sekolah elektronik (BSE) menjadi media 

pembelajaran dalam bentuk buku saku digital berbasis Android pada 

materi ajar gerak dan gaya. 

2. Mengetahui tanggapan siswa terhadap kelayakan pada media 

pembelajaran dalam bentuk buku saku digital berbasis Android materi 

ajar gerak dan gaya. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian mengenai “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Android dalam Bentuk Buku Saku Digital Materi Ajar Gerak dan 

Gaya” maka terdapat berbagai macam manfaat yang dapat dipetik baik secara 

teoritis dan secara praksis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi 

pada pelaksanaan pembelajaran bagi siswa dengan menggunakan media, 

khususnya media pembelajaran Fisika berupa Buku Saku Digital berbasis 

Android. 

2. Secara Praksis 

a. Bagi Siswa, dapat memberi alternatif pembelajaran fisika berupa 

buku saku digital berbasis Android pada materi ajar gerak dan gaya, 

dimana siswa dapat mempelajari materi gerak dan gaya berulang kali 

kapanpun dan dimanapun (praktis). 

b. Bagi Guru, dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan 

terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan 

bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran Fisika. 

c. Bagi Peneliti, mendapatkan pengalaman berharga mengembangkan 

media pembelajaran berbasis Android serta dapat 

mengimplementasikannya secara langsung pada kegiatan belajar 

mengajar. 
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1.8. Pengembangan Produk 

Asumsi pengembangan media pembelajaran Fisika Materi Ajar Gerak 

dan Gaya berbasis Android adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran Fisika yang disusun merupakan media pembelajaran 

alternatif yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di luar kelas, 

maupun, dimanapun dan kapanpun. 

2. Siswa memiliki smartphone yang menggunaka operating system Android 

cukup banyak sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

Fisika. 

Pengembangan media pembelajaran Fisika Materi Ajar Gerak dan 

Gaya berbasis Android juga memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Keterbatasan alat yang tidak sebaik studio produksi, sehingga produk 

media pembelajaran Fisika berbasis Android belum optimal. 

2. Keterbatasan selanjutnya berupa video animasi dan lagu hanya sebatas 

memanfaatkan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan kurangnya 

kemampuan pengembangan untuk membuat video animasi dan lagu 

sendiri. 
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1.9. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi judul, pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Bagian skripsi terdiri dari beberapa bab yaitu : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengembangan produk dan 

sistematika penulian skripsi. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang penelitian yang relevan, landasan teori dan  kerangka 

pikir. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis metode penelitian, pembuatan produk media serta 

pengujian blackbox, uji kelayakan berupa uji tanggapan siswa, waktu 

dan tempat pelaksanaan penelitian, dan analisis data. 
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d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi hasil pengembangan produk media pembelajaran, hasil uji 

coba blackbox, hasil tanggapan siswa dan pembahasan. 

e. BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Mahendra B. P. (2013) dengan 

judul Pengembangan Buku Digital Interaktif (BUDIN) Berbasis Adobe 

Creative Suite pada Materi Genetika di SMK menghasilkan BUDIN yang 

dikembangkan dinilai layak oleh validator media dan validator materi dengan 

memberikan skor persentase berturut-turut sebesar 95% (kriteria sangat 

layak) dan 95,45% (kriteria sangat layak). BUDIN Berbasis Adobe Creative 

Suite pada materi genetika efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

materi genetika di tingkat SMK. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil belajar 

siswa yang mencapai ketuntasan klasikal sebesar 87,85% dengan KKM KD 

≥ 80. 

Penelitian Gina Dwi Oktiana (2015) dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Android Dalam Bentuk Buku Saku Digital 

Untuk Mata Pelajaran Akuntansi Kompetisi Dasar Membuat Ikhtisar Siklus 

Akuntansi Perusahan Jasa di Kelas XI MAN 1 Yogyakarta” menghasilkan 

Buku Saku Digital Berbasis Android, dimana hasil kelayakan berdasarkan 

penilaian ahli media dan ahli materi dari keseluruhan aspek mendapatkan 

nilai 90,21% (sangat layak) dan 95,37% (sangat layak).  Ujicoba dilakukan di 

MAN 1 Yogyakarta oleh 32 siswa dan menunjukkan respon positif karena 

semua menunjukkan persentase ≥70%. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Media Pembelajaran 

A. Pengertian Media pembelajaran 

Kata media pembelajaran berasal dari Bahasa Latin yaitu medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut 

Fleming (1987: 234) dalam Azhar Arsyad (2011: 3) mengemukakan 

bahwa media sering juga disebut dengan mediator yaitu penyebab atau alat 

yang ikut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Istilah 

mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur 

hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs (1975) dalam Azhar Arsyad (2011: 4-5) 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, 

yang terdiri dari buku, tape recorder, kamera, kaset, video recorder, film, 

televisi, slide (gambar bingkai), foto, grafik, dan komputer. 

Definisi media secara umum adalah komponen sumber belajar atau 

sarana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Ringkasnya, media adalah 

alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

B. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach and Elly dalam Azhar Arsyad (2011: 12-14) 

mengemukakan ciri media yang merupakan alasan mengapa media perlu 
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digunakan dan hal apa saja yang dapat dilakukan media apabila guru 

kurang efisien dalam melakukan pengajaran: 

1. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam 

menyimpan, melestarikan dan merekonstruksikan suatu objek atau 

peristiwa. Sebagai contoh peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Siswa 

bisa mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah melalui media 

pembelajaran berupa rekaman video, dokumentasi, dan foto-foto. 

2. Ciri Manipulatif 

Ciri manipulatif erat kaitannya dengan kejadian yang 

berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam 

waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit 

diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media 

pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Sebagai contoh siswa 

ingin mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu selama 

sembilan bulan. Melalui bantuan media pembelajaran, waktu dapat 

dipersingkat dengan menampilkan hal-hal yang dirasa penting saja 

misalnya melalui rekaman video. 

3. Ciri Distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada siswa dengan stimulus pengalaman 
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yang relatif sama. Sebagai contoh penggunaan CD, flashdisk, dan 

sebagainya dapat memudahkan guru untuk mendistribusikan bahan 

pembelajaran. Inforrmasi yang terdapat di dalamnya akan selalu terjaga 

sebagaimana aslinya. 

C. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik dalam Azhar Arsyad (2011: 15-16) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa, sedangkan fungsi media 

pembelajaran menurut Rudi Susilana dan Cepi Riana (2009: 10): 

1. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, 

tetapi memiliki fungsi tersendiri yaitu sebagai sarana alat bantu 

pembelajaran yang lebih efektif 

2. Media pembelajaran penggunaannya harus relevan dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan 

media pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan 

ajar. 

3. Media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses belajar. 

Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran siswa 

dapat menangkap tujuan pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. 
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4. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar. Pada umumnya hasil belajar siswa dengan bantuan media 

pembelajaran akan tahan lama sehingga kualitas pembelajaran 

memiliki nilai yang tinggi. 

Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar konkret untuk 

berfikir, oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Fungsi 

dan peranan media menurut Wina Sanjaya (2011:169-170) adalah: 

1. Menangkap suatu objek atau peristiwa penting tertentu. Peristiwa 

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

direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu dapat 

disimpan dan digunakan apabila diperlukan 

2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Melalui media 

pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat 

abstrak menjadi kongkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme. 

3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat 

menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap 

materi pembelajaran lebih meningkat.  
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Pada referensi yang lain, Rudi Susilana dan Cepi Riana (2009: 10-

11) mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

1. Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang 

dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung 

kepada siswa bisa dikonkritkan atau disederhanakan melalui 

pemanfaatan media pembelajaran sehingga siswa dengan mudah untuk 

memahami materi pembelajaran. 

2. Dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar ke 

dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan media 

televisi tentang binatang-binatang buas yang tidak bisa dihadirkan di 

dalam kelas secara langsung. 

3. Dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu besar atau kecil ke dalam 

lingkungan belajar. Misalnya guru akan menunjukan pesawat udara 

atau bakteri melalui media gambar. 

4. Dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. 

Misalnya guru akan menunjukkan gerakan melesatnya anak panah atau 

pertumbuhan kecambah.  
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2.2.2 Buku Saku Digital 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 185), buku saku 

adalah buku yang berukuran kecil yang dapat disimpan dalam saku dan 

mudah dibawa kemana-mana. Selain itu Setyono, Sukarmin & 

Wahyuningsih (2013: 118) berpendapat buku saku bisa diartikan sebagai 

“buku yang ukurannya kecil, ringan, mudah dibawa kemanamana, dan bisa 

dibaca kapan saja”. Definisi secara umum buku saku dari pengertian 

tersebut adalah buku yang berukuran kecil yang berisi informasi dan dapat 

disimpan dalam saku sehingga mudah dibawa kemana-mana. Melalui 

buku saku siswa dapat memperoleh informasi tanpa banyak membuang 

waktu untuk mengetahui inti dari informasi tersebut. 

Buku dapat memberikan informasi yang akurat, namun seiring 

dengan berkembangnya zaman sudah banyak buku yang bertransformasi 

menjadi buku elektronik yang lebih praktis. Pada Oxford Advance 

Learner’s Dictionary dalam Dhimas Ardiansyah dan Lusia Rakhmawati 

(2013: 328) menyebutkan bahwa buku elektronik (disingkat E-Book) atau 

buku digital adalah buku yang ditampilkan di layar komputer. Jika buku 

pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau 

gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat 

berwujud teks atau gambar. 
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2.2.3 Mobile Learning Berbasis Android 

A. Definisi Mobile Learning 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia 

pendidikan terus berkembang dengan berbagai strategi yang pada dasarnya 

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

sebagai bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan media digital. Istilah 

mobile learning pula dapat dikatakan sebagai bentuk pembelajaran yang 

memanfaatkan perangkat dan teknologi bergerak. Mobile learning (M-

Learning) adalah pengembangan dari E-Learning. Istilah mobile learning 

mengacu kepada perangkat IT genggam dan bergerak dapat berupa PDA 

(Personal Digital Assistant), telepon seluler, laptop, tablet PC, dan 

sebagainya. 

Mobile learning dapat memudahkan pengguna untuk mengakses 

konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus 

mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Mobile learning 

berhubungan dengan mobilitas belajar, dalam arti pelajar semestinya 

mampu terlibat dalam kegiatan pendidikan tanpa harus melakukan di 

sebuah lokasi fisik tertentu (Panji Wisnu Wirawan, 2011: 22-23). 

B. Definisi Android 

Sugeng Purwantoro, Heni Rahmawati dan Achmad Tharmizi 

(2013: 177) mengatakan “Android merupakan suatu software (perangkat 

lunak) yang digunakan pada mobile device (perangkat berjalan) yang 

meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi inti”. Android menurut 
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Satyaputra dan Aritonang (2014: 2) adalah sebuah sistem operasi untuk 

smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai 

jembatan antara piranti (device) dan penggunaannya, sehingga pengguna 

dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi 

yang tersedia pada device. Referensi lain ditemukan Arif Akbarul Huda 

(2013: 1-5) berpendapat bahwa Android merupakan sistem operasi 

berbasis Linux yang khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone 

atau tablet.  

Sistem operasi Android ini bersifat open source sehingga banyak 

sekali programmer yang berbondong-bondong membuat aplikasi maupun 

memodifikasi sistem ini. Para programmer memiliki peluang yang sangat 

besar untuk terlibat mengembangkan aplikasi Android karena alasan open 

source tersebut. Sebagian besar aplikasi yang terdapat dalam Play Store 

bersifat gratis dan ada juga yang berbayar. 

 

2.2.4 Materi Ajar Gerak dan Gaya 

Salah satu mata pelajaran dalam buku sekolah elekrtonik yaitu 

mata pelajaran Fisika. Menurut Young dan Freedman (2002:1), Fisika 

adalah ilmu pengetahuan eksperimental dimana fisikawan harus 

mengamati fenomena alam untuk menentukan pola dan prinsip yang 

menghubungkan fenomena-fenomena yang terjadi. 
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Menurut sudirman dalam buku Fisika Bidang Teknologi dan 

Rekayasa (2013:27), gerak dan gaya (secara klasik) pertama kali 

diungkapkan dasar-dasarnya oleh Isaac Newton (1643-1727) dalam 

karyannya, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang 

diterbitkan pada tahun 1687. Meski sebelumnya Galilei Galileo telah 

melakukan eksperimen mengenai percepatan, tetapi yang lebih rinci 

menjelaskan pertama kali adalah Newton. Di dalam bukunya tersebut 

dijabarkan hukum gravitasi dan tiga hukum gerak (hukum Newton I, 

hukum Newton II, hukum Newton III) yang mendominasi pandangan sains 

mengenai alam semesta selama tiga abad lamanya.  

Materi yang akan diberikan pada aplikasi media pembelajaran 

dalam bentuk buku saku digital berbasis Android pada penelitian ini berisi 

pembelajaran gerak dan gaya dengan mencoba memahami hukum-hukum 

yang telah diturunkan oleh Newton tersebut. 

2.2.5 Pengujian Blackbox 

Menurut Pressman (2010, p495) blackbox testing berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan engineers 

untuk memperoleh set kondisi yang sepenuhnya akan melaksanakan 

persyaratan fungsional untuk sebuah program. Blackbox testing berusaha 

untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang. 

2. Kesalahan antarmuka. 
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3. Kesalahan dalam sruktur data atau akses database eksternal. 

4. Kealahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja. 

5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan. 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah di SMK 

1 Kedungwuni masih kurang efektif, ditandai dengan siswa yang merasa 

malas dan bosan serta kurangnya semangat dalam mengikuti pelajaran Fisika. 

Selain itu Buku Sekolah Elektronik (BSE) masih berupa lembaran cetak dan 

monoton. Oleh sebab itu diperlukannya variasi belajar siswa berupa media 

pembelajaran dalam bentuk buku saku digital berbasis Android. 

 Dengan adanya media pembelajaran dalam bentuk buku saku digital 

berbasis Android pada materi ajar gerak dan gaya ini diharapkan menjadi 

alternatif pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang praktis yang 

dapat diakses dimana saja dan kapan saja.  Media pembelajaran dalam bentuk 

buku saku digital berbasis Android diharapkan dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam mempelajari Fisika khususnya pada materi ajar 

gerak dan gaya. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk belajar 

mandiri dan sebagai sumber referensi siswa. 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Media Pembelajaran Berbasis Android 



63 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditentukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Aplikasi Media pembelajaran dalam bentuk buku saku digital berbasis 

Android materi ajar gerak dan gaya dikembangkan melalui model 

waterfall melalui tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi 

(pembangunan aplikasi) dan pengujian. Pada tahap pengujian terdiri dari 

pengujian blackbox, uji validasi aplikasi media dan uji tanggapan 

pengguna. 

2. Tahap validasi produk didapatkan dari angket uji validasi produk aplikasi 

media terhadap kesesuaian media yang memberikan skor 69 dengan 

presentase 75% (kriteria Setuju). Tahap uji tanggapan pengguna (siswa 

dengan jumlah 32) terhadap kelayakan media pembelajaran dalam 

bentuk buku saku digital berbasis Android diujikan melalui uji coba 

pemakaian dan didapatkan skor keseluruhan aspek 1967 dengan 

presentase 80,87% termasuk dalam kategori baik (Layak) dan efektif 

untuk digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan 

dari rentang presentase yang masuk dalam kategori baik (layak) yaitu 

. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanankan diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat menerapkan media pembelajaran dalam bentuk buku saku 

digital berbasis Android sebagai alternatif media belajar agar siswa 

tidak merasa jenuh. Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa 

tanggapan siswa terhadap aplikasi media pembelajaran dalam bentuk 

buku saku digital berbasis Android materi ajar gerak dan gaya 

dikategorikan layak. Diharapkan aplikasi media pembelajaran berbasis 

Android tersebut diterapkan untuk media belajar. 

2. Penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila tidak hanya terbatas pada 

materi gerak dan gaya tetapi juga diharapkan membahas materi yang 

lainnya. 
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