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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MOBILE POCKET BOOK
MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 8.0 PADA MATERI 

SUHU DAN KALOR

Oleh :
Kiki Rizki Armela

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Mobile 
Pocket Book media pembelajaran berbasis Macromedia Flash 8.0 masih jarang 
digunakan disekolah karena terbatasnya kreativitas dan inovasi dari para pendidik. 
Pengembangan Mobile Pocket Book ini menjadi salah satu solusi untuk 
mengantisipasi kejenuhan peserta didik.

Penelitian ini dengan mengikuti metode penelitian Research and Development
(R&D) mengikuti 10 langkah prosedur Borg dan Gall dan dibatasi pada tujuh 
tahapan: yang meliputi1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain 
produk, 4) Validasi desain, 5) Perbaikan desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi 
produk. Untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan digunakan angket 
yang diberikan kepada para validator materi dan media, Sedangkan untuk 
mengetahui respon peserta didik sekaligus uji coba produk dilakukan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa produk yang dikembangkan 
berupa Mobile Pocket Book  sangat layak untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran setelah produk divalidasi oleh validator, produk akhir yang dihasilkan 
telah memenuhi kriteria layak dengan skor rata-rata dari ahli media sebesar 91%, ahli 
materi sebesar 96,03%, hasil kemenarikan peserta didik sebesar 88,42% untuk uji 
coba kelompok kecil dan 84,7% untuk uji coba lapangan, dan tanggapan guru sebesar 
87,92%. Mobile Pocket Book sudah layak digunakan sebagai media pembelajaran 
fisika.

Kata Kunci: Pembelajaran Fisika, Mobile Pocket Book, materi suhu dan kalor,    
Macromedia Flash 8.0
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MOTTO

                                 

                                    



Artinya “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.

“ Kegagalan hanyalah milik orang-orang yang menyerah. Percayalah , ada pelangi 

setalah hujan, Ada kebahagiaan setelah kesusahan. If you can dream it, you can do if”

(Penulis)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses dimana manusia membina perkembangan 

manusia lain secara sadar dan sistematik. Dengan pembinaan itu si pembina 

membantu yang dibina agar dapat menyelesaikan hidupnya atas tanggung jawab 

sendiri.1

Pendidikan sebagai dasar utama yang harus diperbaiki dan dirancang secara 

profesional untuk menapaki sebuah kemajuan dalam perkembangan suatu 

bangsa. Diperlukan usaha bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk 

membangun pendidikan yang mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM)

berkualitas bagi bangsa ini.2

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari firman Allah SWT bahkan telah 

melukiskan penghargaan-Nya terhadap orang-orang yang berilmu dan 

berpendidikan pada QS.al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut:

                                                          

1 L.Pasaribu& B.Simandjuntak, Pendidikan Nasional (Bandung: Tarsito,1982), h.1.
2 Syahraini Tambak, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2013),h.3.
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Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.3

Penjabaran diatas menggambarkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan 

manusia. Dengan kata lain melalui kegiatan pendidikan diletakan sebagai besar 

kepercayaan untuk membentuk warga negara dalam segi kehidupannya.4

Maka pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia adalah dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Sistem Nasional merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita 

                                                          

3  Al-Qura’an Digital Surat QS.Al-Mujadalah ayat 11
4 Hadari Nawawi, Perundang-Undangan Pendidikan ( Jakarta Timur: Ghalia Rajawali,1983). 

Cetakan Pertama, h.14.
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ideal tersebut ialah warga negara Indonesia. Manusia Indonesia yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan berprestasi sebagai seorang yang bermoral. 5

Guru dalam proses pembelajaran bukan hanya dituntut untuk 

menyampaikan materi pembelajaran secara utuh, tetapi juga dituntut untuk 

mampu menyajikan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan 

ketertarikan siswa sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

siswa untuk terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.6 Selain itu, 

seorang guru harus mengikuti perkembangan teknologi di bidangnya, menguasai 

dan menggunakan teknologi di dalam kelas dan mengintegrasikannya ke 

pelajaran.7

Teknologi Pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam 

pendidikan yang diikuti guru-guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini 

masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh, 

menurut selera masing-masing. Maka Teknologi pendidikan merupakan usaha 

sungguh-sungguh untuk memperbaiki metode mengajar dengan menggunakan 

prinsip-prinsip ilmiah yang membuktikan keberhasilan.8 Dengan kata lain guru 

dituntut mampu menyediakan sarana dan prasana untuk mendukung proses 

pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran fisika.

                                                          

5 H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), h.76.
6 Dinar Siti Jenab, “Penerapan Metode Permainan Bingo untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran Sejarah,” Jurnal Pendidikan UPI, Tahun 2014, h.2.
7 Sevan Nart, “Music Software in the Technology Integrated Music Education,” The Turkish 

Online Journal of Education Technology, Vol 15 (2), Tahun 2016, h.78.
8 Nasution, Teknologi Pendidikan ( Jakarta: PT Bumi Aksara,1994), Cetakan Pertama, h.12.
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Fisika adalah salah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan, 

ilmu rekayasa dan ilmu teknologi.9 Fisika sebagai salah satu ilmu sains 

merupakan mata pelajaran yang biasanya dipelajari dengan matematis sehingga 

anak yang memiliki kecerdasan matematis saja dapat menikmatinya. Pendekatan 

yang salah berimbas pada pencapaian hasil belajar yang kurang memuaskan,

padahal pembelajran fisika diharapkan mampu dimengerti oleh tiap siswa tidak 

hanya yang memiliki kecerdasan matematis saja. Agar tercapai efektivitas 

pembelajaran dan juga seluruh peserta didik dapat memahami konsep, bantuan 

teknologi informasi dapat digunakan.10

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep yang diajarkan, seperti yang dikemukakan oleh Peoples, 

penggunaan media yang relevan akan menjadikan proses pembelajaran 

berlangsung efektif dan efisien. Seluruh pengetahuan yang kita peroleh 

didapatkan dari 75% melihat, 13% dari mendengar, dan 12% dari mengecap, 

mencium dan meraba.11 Di samping keuntungan tersebut, dalam pembelajaran 

masih saja banyak guru yang kurang memanfaatkan perkembangan media 

pembelajaran saat ini.

                                                          

9 Hugh D. Young, Roger A. Freedman, et all. Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid I
(Jakarta: Erlangga, 2002), h.1.

10 Fakhrizal Arsi, Kiar Vansa Febrianti “ Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis 
Web Untuk SMA Kelas X pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis” Prosiding Seminar Nasional dan 
Pendidikan Fisika(SNFPF) ISSN : 2302-7827, Vol 5 ( 1), Tahun 2014, h.33.

11 Aqib, R.G.Hatika,“Peningkatan Hasil Belajar Fisika dengan Menerapkan Model 
Pembelajaran Advance Organizer Berbantu Animasi Komputer,” Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia
Vol 12 (2),Tahun 2016, h.114.
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Hasil pra penelitian di SMA Taman Siswa, SMA Bina Mulya, MA 

Manysariqul Anwar peneliti menemukan kondisi yang sama dengan 

permasalahan yang telah dijabarkan di atas. Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih kurang 

memanfaatkan perkembangan media pembelajaran. Hasil observasi lapangan 

menunjukan setiap kelas memiliki proyektor, tetapi guru jarang menggunakannya 

guru hanya menyiapkan materi dengan membawa buku dan LKS serta 

menggunakan metode ceramah saja, hasil wawancara dengan siswa, bahwa siswa

kurang memperhatikan tertarik dalam kegiatan pembelajaran fisika kurang 

diminati.

Kegiatan belajar yang menarik dan efektif dapat diwujudkan dengan 

mengoptimalkan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi salah 

satu yang dapat diterapkan adalah mobile pocket book menawarkan kelebihan-

kelebihan diantaranya praktis untuk dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja, 

selain itu mobile pocket book dilengakapi contoh soal, latihan soal yang dapat 

dijadikan sebagai pengayaan, serta gambar-gambar yang mendukung materi 

siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan12.

        Macromedia Flash memiliki kelebihan-kelebihan utama dianatranya :

                                                          

             12 Anwarul Umam, Surantoro dan Dyah Fitriana Masithoh “ Pengembangan Media Mobile 
Pocket Book Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Professional 
CS 5.5 Pada Materi Fluida Statik SMA Kelas X “ Prosiding Seminar Nasional dan Pendidikan Fisika ( 
SNFPF)  Vol (6), No 1 Tahun 2015,h.185
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1) Dapat dijalankan berbagai sistem operasi windows XP dan windows 7

2) Mudah digunakan atau dioperasikan : Klik and Go

3) Salah satu sofware design mulitmedia interaktif terpopuler

4) Memiliki fitur multimedia dan animasi yang menarik

5) Multiformat file : *.avi, *gif, *mov.

Kelebihan dari pemanfaatan software macromedia flash ini dapat digunakan 

untuk membuat media pembelajaran fisika yang efektif, praktis juga menarik 

sehingga pembelajaran fisika lebih mudah dipahami peserta didik. Keuntungan 

yang lain menggunakan media pembelajaran interaktif dibandingkan dengan 

media lain adalah memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri, 

interaktivitas yang tinggi, menumbuhkan tingkat ingatan, serta lebih efesien dan 

efektif. Oleh karena itu peneliti merasa perlu adanya “PENGEMBANGAN

MEDIA PEMBELAJARAN MOBILE POCKET BOOK MENGGUNAKAN 

MACROMEDIA FLASH 8.0 PADA MATERI SUHU DAN KALOR”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:.

1. Media pembelajaran interaktif diperlukan agar peserta didik dapat berinteraksi 

tidak hanya secara fikiran tetapi juga secara motorik juga di tuntut aktif.

2. Kondisi pembelajaran yang ada di sekolah masih kurang memanfaatkan 

perkembangan media pembelajaran saat ini.
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3. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam proses 

pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalahnya

menjadi:

1. Media pembelajaran interaktif diperlukan agar peserta didik dapat 

berinteraksi tidak hanya secara fikiran tetapi juga secara motorik juga di 

tuntut aktif.

2. Pengembangan media pembelajaran mobile pocket book menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 pada materi suhu dan kalor di Kelas X.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran mobile pocket book

menggunakan macromedia flash8.0 pada materi suhu dan kalor?

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran mobile pocket book menggunakan 

macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran 

mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu 

dan kalor?
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E. Manfaat Penelitian

Dikembangkannya media pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Fungsi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan 

keilmuan dan memajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai 

pengembangan media pembelajaran mobile pocket book menggunakan 

macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor.

2. Fungsi Praktis

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti ketika 

mengembangkan media pembelajaran mobile pocket book menggunakan 

macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor.

b. Bagi peserta didik, membantu peserta didik untuk lebih memahami materi 

suhu dan kalor dengan media pembelajaran yang lebih menarik, efektif dan 

praktis.

c. Bagi sekolah yaitu untuk menjadikan media pembelajaran mobile pocket 

book menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor

sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah

dan kinerja guru.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Media

Teori Research and Development (R&D)

    Menurut Gall, Gall dan Borg dalam buku Educational Research: an 

Introduction (2003: 569) model pengembagan pendidikan berdasarkan pada 

industri yang menggunakan temuan-temuan penelitian dalam merancang produk 

dan prosedur baru. Dengan penelitian model-model tersebut dites dilapangan 

secara sistematis, dievaluasi, diperbaiki hingga memperoleh kriteria khusus 

tentang keefektifan, kualitas, atau standar yang sama.1

Berbagai model penelitian disini :

1. Metode Pengembangan Model Borg and Gall terdiri dari 10 langkah 

pengembangan, yaitu:

Menurut Sugiono (2007: 298) langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

meliputi: (1) identifikasi masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain 

produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan validasi, (6) uji coba produk, (7) 

revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk tahap akhir, dan (10) 

produksi massal.2

                                                          
         1 Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif& Kualitatif Edisi Revisi ( Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2015), h. 263.
        2 Ibid., h. 271.



10

2. Metode Pengembangan Model Gerlach dan Ely dikembangkan berdasarkan 

sepuluh unsur yaitu:

a. Spesifikasi isi pokok bahasan (specification of content)

b. Spesifikasi tujuan pembelajaran (specification of objectivies)

c. Pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa (assesment of entering 

behaviors)

d. Penentuan cara pendekatan, metode, dan teknik mengajar 

(determinational of strategy)

e. Pengelompokan siswa (organization of groups)

f. Penyediaan waktu (allocation of time)

g. Pengaturan ruangan (allocation of space)

h. Pemilihan media/ sumber belajar (selection of resources)

i. Evaluasi (evaluation of performance)

j. Analisis umpan balik (analysis of feedback)3

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) Borg and Ghall adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut .

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran mobile pocket 

book pada materi suhu dan kalor menggunakan macromedia flash 8.0 pada 

peserta didik kelas X SMA Taman Siswa , SMA Bina Mulya, Dan MA 

                                                          
      3 Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua( 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 166.
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Mansyariqul Anwar Bandar Lampung membatasi langkah metode borg and ghall 

menjadi 7 langkah karena sudah menjawab rumusan penelitian.

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan metode research and development (R&D)
Borl and Ghall. 4

B. Acuan Teoretik

1.Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan.5Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium 

dapat di definisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi 

dari pengirim menuju penerima.6

                                                          
  4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung : Alfabeta, 2015).h.409
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. Edisi Revisi (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 

Cetakan ke-19, h.3.
6 Daryanto, Media Pembelajaran. (Bandung : PT. Sarana Tutorial Nurani Sejatera 2012),

Cetakan ke-2 Revisi, h.4.
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Media atau bahan juga dapat di artikan sebagai perangkat lunak 

(software) berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan 

dengan mempergunakan peralatan.7 Istilah pembelajaran digunakan untuk 

menunjukkan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan 

tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan dan 

terkendali.8

Kebutuhan di sekolah untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran 

sebagai bagian dari upaya reformasi pembelajaran. Perkembangan teknologi 

canggih dianggap sebagai alat dan media pembelajaran yang sangat penting 

dan strategis untuk mencapai tujuan reformasi pembelajaran, termasuk 

dalam mengembangkan penguasaan saintek.9 Media pembelajaran adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya 

tujuan pembelajaran disekolah pada khususnya.10

Donald P.Ely (1979) mengemukan beberapa manfaat media teknologi 

pendidikan, yaitu: meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan 

kemungkinan kegiatan pengajaran bersifat individual, memberi dasar yang 

                                                          
7 Arief S Sadiman dkk, Media Pendidikan pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya. 

(Jakata: PT Rajagrafindo Persada, 2014). Cetakan ke-17, h.19.
8 Yusufhadi Miarso,Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. (Jakarta : Predana Media Group, 

2011), Cetakan ke-5 h. 457.
9 Ibid., h. 176 

          10 Azhar Arsyad, op. Cit., h. 2.
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lebih dinamis terhadap pendidikan, pengajaran yang lebih mantap, 

memungkinkan belajar secara seketika dan penyajian pendidikan lebih luas.11

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau software yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran agar 

interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan peserta didik dapat 

berlangsung secara tepat guna sehingga memudahkan guru menyampaikan 

pelajaran kepada peserta didik dan sebaliknya, memudahkan peserta didik 

mempelajari materi pelajaran.

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran

Rudy bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur 

pokok yaitu suara, visual dan gerak.12 Di dalam Al-Qur’an secara tersirat 

berupa media suara yang di tangkap oleh indra pendengar, media visual yang 

di tangkap oleh media penglihatan, seperti yang tercantum dalam QS. An-

Nahl ayat 78 berikut.

                  

          

                                                          
11 Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan. (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2008),

Cetakan ke-2, h.12.
12  Arief S Sadiman dkk, Op. Cit., h. 20.
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Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Gerlach & ely juga mengemukakan tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat di lakukan 

oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang efisien) melakukannya

1) Ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 
melestarikan  dan  merekonstruksikan  suatu peristiwaatau objek

2) Ciri manipulative,  transformasi  suatu  kejadian  atau  objek di 
mungkinkan  karena  memilki  ciri  manipulatif

3) Ciri distributive, memungkinkan suatu objek atau kejadian di 
transportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 
di sajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus 
pengalaman yang  relatifsama mengenai kejadian itu.

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu:

1) Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 
mengarahkan  perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi 
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau 
menyertai teks materi pelajaran. Seringkali  pada  awal pelajaran  
peserta  didiktidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran 
itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka 
sehingga mereka tidak memperhatikan. Media gambar khususnya 
gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat 
menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran 
yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk 
memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.

2) Fungsi Afektif
Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan  peserta  didik  
ketika belajar atau (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau 
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lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap peserya didik, 
misalnya informasi yang menyangkut  masalah  sosial atau ras.

3) Fungsi Kognitif
Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 
yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 
pencapaiaan tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau 
pesan yang terkandung dalam gambar.

4) Fungsi Kompensatoris
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 
bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 
membantu peserta didik yang lemah kembali. Dengan kata lain, media 
pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang 
lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 
dengan teks atau disajikan secara verbal.13

Dari beberapa fungsi media oleh para ahli di atas penulis menyimpulkan 

bahwa media yang baik akanmembangkitkan motivasi dan rangsangan 

belajar karena media memiliki fungsi untuk membuat pembelajaran menjadi 

menarik dan dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik dalam 

memahami dan mengingat informasi dan mempertinggi perhatian peserta 

didik.

d. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media di klasifikasi dalam lima kelompok, yaitu (1) media berbasis 

manusia (guru, tutor dll); (2) media berbasis cetak; (3) media berbasis visual 

(gambar,grafik, slide); (4) media berbasis audio visual (televisi, film, video), 

(5) media berbasis komputer  (pengajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video, hypertext). Salah satu ciri dari media ini bahwa ia membawa 

pesan kepada penerima. Sebagian di antaranya memproses pesan atau 
                                                          

13 Azhar Arsyad. Op Cit., h. 20.
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informasi yang di ungkapkan oleh oleh siswa.dengan demikian media ini 

disebut media interaktif.14

Menurut Haney dan ullmer ada 3 kategori utama berbagai bentuk 

media pembelajaran yaitu (1)  media yang mampu menyajikan informasi 

(media penyaji) yang dapat dikelompokkan menjadi media grafis, cetak, 

gambar diam,proyeksi diam audio, audi visual, film,televise dan multimedia. 

(2) media objek yaitu media tiga dimensi yang mengandung informasi, tidak 

dalam bentuk penyajian tetapi melalui  ciri fisiknya seperti ukuran dan berat. 

(3) media interaktif, karakteristik terpenting kelompok ini  ialah  bahwa  

peserta  didiktidak hanya memperhatikan penyajian atau objek, tetapi 

dipaksa untuk berinteraksi selama mengikuti pelajaran.15

Dari jenis media pembelajaran yang telah di sebutkan di atas penulis 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang paling tepat untuk proses 

pembelajaran adalah media pembelajaran mobile pocket book, karena media 

pembelajaran mobile pocket book merupakan media yang dapat 

menggabungkan beberapa jenis media pembelajaran dan peserta didik dapat 

memberi respon langsung pada proses pembelajaran.

                                                          
14 Azhar Arsyad. Op. Cit. h.38.
15 Yusufhadi Miarso.Op. Cit., h. 462
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2. Media Pembelajaran Mobile Pocket Book.

a. Mobile Pocket Book

Buku saku atau Mobile Pocket Book termasuk media elektronik. 

Media pembelajaran yang dapat dijalankan pada smartphone ataupun 

windows 7 berisi materi yang ringkas dan konsep buku saku yang bersifat 

Mobile Pocket Book, Pocket Book yang dibuat akan mudah untuk dipelajari 

kapan dan dimanapun karena bentuknya yang kecil dan praktis bisa 

dimasukan saku tidak membutuhkan ruang yang luas dalam penyimapanan 

sehingga siswa tidak membutuhkan ruang yang luas dalam 

penyimpanannya sehingga siswa tidak repot dalam membawa kemanapun, 

baik di dalam maupun di luar sekolah. Pesan biasa dipelajari oleh siswa

sesuai kebutuhan.16 Hal ini dikarenakan dalam penyusunan Pocket Book

didasarkan pada analisis Standar Kompetensi dalam silabus mata pelajaran 

yang bersangkutan, sehingga pesan yang terdapat di dalam Pocket Book

tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Pocket 

Book dilengkapi dengan tampilan yang akan lebih menarik siswa karena 

dilengkapi dengan gambar dan warna. Pemiilihan gambar dan warna akan 

disesuaikan dengan kebutuhan penulisan. 

                                                          
16 Yuli Anggraeni,”Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi Berbentuk Pocket Book

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Praktik Akuntansi Manual (PAM) 
kelas XI di SMA Negeri 1 Ngemplak Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” Skrispi Program Sarjana 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. h.28.
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b. Media Pembelajaran Interaktif

1) Pengertian

Beberapa model media interaktif yaitu  model drills, model tutorial, 

model simulasi dan model instruction.17 Media interaktif adalah suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya.18

2) Kelebihan Multimedia Pembelajaran Interaktif

Kelebihan media pembelajaran interaktif di bandingkan dengan media 

pembelajaran lain yaitu:

a) Memperbesar  benda  yang  sangat  kecil  dan  tidak  tampak oleh  

mata. Dengan bantuan multimedia maka dapat di tampilkan benda-

benda seperti kuman, bakteri, elektron.

b) Memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin  

dihadirkan di sekolah. Dengan demikian kita dapat menyajikan benda-

benda seperti gedung, gajah, gunung, candi, rumah, dan gunung.

c) Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit,da 

berlangsung cepat atau lambat. Adanya kemampuan ini maka guru 

dapat menyajikan melaui gambar animasi atau movie  tentang  susunan 

                                                          
17 Ibid.,h. 68.
18 Daryanto, Op Cit., h.53.
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atom, sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya 

planet Mars, dan memekarnya bunga.

d) Menyajikan suatu benda  atau  peristiwa yang jauh, seperti bulan, 

bintang, dan salju.

e) Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti bulan, 

bintang, dan salju.

f) Meningkatkan  daya  tarik  dan  perhatian  siswa.19

c. Macromedia Flash

1) Pengertian Macromedia Flash

Macromedia Flash merupakan salah satu aplikasi yang paling populer 

untuk membuat situs dinamis. Hampir semua orang yang telah menjelajah 

Internet akrab dengan beberapa stage dari Flash.20 Flash memungkinkan 

pengguna menciptakan image-image dan menggabungkannya dengan tanpa 

kelim, kedalam movie. Penonton dapat melompat sesering mungkin ke skema 

tertentu dengan mengklik tombol-tombol.21

2) Keunggulan Macromedia Flash

a) Memilki ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik

b) Kebutuhan hardware yang tidak tinggi

                                                          
          19 Daryanto, Op Cit., h.54.
          20 Joe Sulivan, Macromedia Flash 5. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta 2002), Edisi 1, h.xi.
          21 Ibid., h. 2.
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c) Dapat membuat website, CD-interaktif, animasi web, animasi kartun, 

kartu elektronik, iklan di web, presentasi cantik, membuat permainan, 

aplikasi web, dan handphone

d) Dapat di tampilkan di banyak media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, 

televise, handphone, dan PDA.

e) Hasil akhir flash memilki ukuran yang lebih kecil (setelah di publish)

f) Flash dapat mengimpor hamper semua gambar dan file-file audio 

sehingga dapat lebih hidup.

g) Animasi dapat di bentuk dan dikontrol

h) Gambar flash tidak akan pecah walaupun di zoom beberapa kali karna 

gambar flash bersifat gambar vektor

i) Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti *.avi, *.gif. 

*.mov, maupun file dengan format lain.

3) Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Macromedia Flash

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuka Program 

macromedia flash yaitu:

a) Klik Start kemudian sorot Program pilih macromedia flash

b) Klik pada Shortcut atau Microsoft PowerPoint yang ada pada Desktop 

komputer anda. Setelah anda mengeksekusi atau memilih ikon 

macromedia flash, makaakan tampil lembar kerja Program macromedia 

flash.



21

4) Perlengkapan Pemograman Dalam Macromedia Flash

Di bawah ini merupakan keterangan dari kegunaan masing-masing 

komponen Macromedia Flash 8 Profesional secara detail :

1) Timeline Untuk melihat ada atau tidaknya objek dalam bentuk frame. 

Dalam Timeline dapat juga membuat objek menjadi beberapa lapisan, yang 

disebut dengan Layer.Dalam timeline ada tiga cara memasukkan frame

(Insert Frame) selanjutnya, yaitu :

a) Frame :Menambahkan frame dengan isi yang sama dalam satu ruang 

lingkup frame sebelumnya.

b) Keyframe:Menambahkan frame dengan isi yang sama dalam ruang 

lingkup yang berbeda dari sebelumnnya.

c) Blank Keyframe:Menambahkan frame dengan isi yang sama dalam 

ruang lingkup yang berbeda dari sebelumnnya.

2) Tools Panel Berisi perangkat yang dapat digunakan dalam stage untuk 

menggambar, mewarnai, menggaris, dan sebagainya. Berikut ini adalah 

perangkat dan kegunaanya:
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Tabel 1 Tools Panel

Nama Fungsi / Kegunaan

Selection Tool
Untuk memilih suatu objek atau 
memindahkannya.

Free Transform
Untuk mengubah bentuk objek ataupun letak 
objek.

Gradient Transform
Untuk mengubah letak warna gradasi pada 
suatu objek.

Line Tool Untuk menggambar sebuah garis.
Lasso Tool Untuk menyeleksi objek secara bebas.

Pen Tool
Untuk menggambar garis secara 
menghubungkan titik.

Text tool Untuk membuat teks.

Oval Tool
Untuk membuat objek oval (elips ataupun 
lingkaran).

Rectangle Tool
Untuk membuat objek kotak (persegi 
panjang ataupun persegi).

Pencil Tool
Untuk menggambar objek sesuai dengan 
garis pensil.

Brush Tool
Untuk menggambar objek dengan ketebalan 
garis yang dapat ditentukan sesuai kuas cat.

Ink Bottle Tool Untuk mewarnai sebuah garis.
Paint Bucket Tool Untuk mewarnai sebuah objek

Eyedropper Tool
Untuk mengambil warna sampel dari warna 
yang sudah ada.

Eraser Tool Untuk menghapus suatu garis ataupun objek.

3) Stage Merupakan tempat kerja yang dapat diisi layaknya secarik kertas, 

biasanya  stage  dapat digunakan  dengan  menggunakan  tool-tool  yang 

ada  di dalam  Tools Panel.

4) Actions Fram yaitu Suatu fasilitas tambahan dari Flash berupa action script

atau listing program yang dapat kita gunakan untuk menambah 

interaktivitas suatu objek tombol ataupun gambar.
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Sebelum melakukan penerapan pemrograman ActionScript, maka ada 

beberapa sintaks pemrograman dasar yang perlu diketahui, antara lain :

1. Goto Merupakan pernyataan percabangan bahasa pemrograman umum. 

Penerapan sintaks ini sering dilakukan pada frame pada timeline. 

Sintaks goto pada prakteknya sering dirangkai bersama pernyataan Play 

atau Stop. Apabila Macromedia Flash 8 menemukan sintaks ini pada 

frame atau item animasi maka kendali program akan melompat ke 

nomor frame yang ada pada sintaks.

Bentuk penulisan:

gotoAnd{Stop/Play} (“target”)

2. Play, Sintaks ini adalah pernyataan umum yang berfungsi untuk 

menjalankan animasi. Secara otomatis, animasi ini akan dijalankan 

apabila dalam frame tersebut terdapat sintaks ini

Bentuk penulisan:

play();

3. Stop, Sintaks ini adalah pernyataan umum yang sama dengan sintaks 

play, namun sintaks ini adalah kebalikannya, dimana animasi ini akan 

dihentikan secara otomatis apabila dalam frame tersebut terdapat 

sintaks ini
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Bentuk penulisan:

Stop();

4. TellTarget Sintaks ini sangat berguna untuk menggontrol navigasi. Bila 

sebuah tombol memiliki sintaks tellTarget maka kita bisa 

memerintahkan kepada tombol tersebut untuk memulai atau 

menghentikan sebuah movie dimanapun movie itu berada.

5. Stop All Sound, Sintaks ini dipakai pada animasi yang melibatkan 

suara. Apabila menemukan sintaks ini maka semua item suara akan 

dihentikan.

Bentuk penulisan :

stopAllSound ();

6. Mouse Event adalah salah satu event handler yang dimiliki Flash. 

Event menandakan suatu kejadian yang terjadi, yang diberlakukan 

khususnya pada objek tombol (button). Event handler tidak ada artinya 

jika tidak diikuti perintah lainnya.

Event on (press) menerangkan apa yang akan terjadi saat 

tombol dikenai event tertentu, yaitu press, dimana user sedang 

menekan tombol kiri mouse. Dalam contoh di atas 

memerintahkan untuk memainkan movie mulai frame 2.
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5) Library Merupakan suatu tempat penyimpanan objek yang telah dibuat 

atau dikonversi ke dalam bentuk simbol. Dalam Library ada 3 jenis simbol, 

yaitu Movie Clip, Button, dan Graphic.

6) Properties Merupakan sebuah panel yang dapat digunakan untuk mengatur 

properti sebuah objek (Teks, Gambar, Animasi) yang ada pada stage.22

5) Publishing

Untuk menjadikan file ini bisa berjalan tanpa aplikasi flash, maka filenya 

harus dijadikan file beriekstensi.exe.

Caranya:

1) Klik menu file> Publish setting

2) Lalu  pada  jendela  yang  muncul  centang  pada windows  projector 

dan juga klik select publish desination serta tempatkan di dalam folder 

media  interaktif.

3) Kemudian klik tombol  publish,  tunggu  hingga  proses  publish selesai.  

Setelah  selesai  klik tombol  ok.

4) Setelah  selesai, buka  windows  exsplorer  dan  buka  folder  master, 

maka akan  tampak  sebuah file exe  dengan  icin  biru.

5) Untuk  menjalankannya  klik  ganda  file  exe  tersebut, maka aplikasi 

CD  interaktif  ini  akan  tampil.

6) Untuk  tampillan  tidak  full  screen,  maka harus di tambahkan action 

script.  Ketik  pada  scane  menu  intro  layer  background
                                                          

22 Daryanto.Op. Cit., h.9.
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7) Kemudian mengulang langkah publishing.23

d. Materi Suhu Dan Kalor

a. Suhu

Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang suhu, kalor, 

dan pertukaran energi. Termodinamika mempunyai penerapan praktis 

dalam semua cabang sains dan teknologi. Ilmu ini juga dapat ditemukan 

dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti cuaca sampai 

memasak.24

Suhu adalah derajat panas dinginya benda. Alat yang paling umum 

mengukur suhu dalam keseharian adalah termometer.Suhu diukur dengan 

mengamati perubahan beberapa fisis, seperti panjang kolom suatu cairan 

dalam tabung kapiler, sebagai derajat panasnya atau dinginnya perubahan 

benda25. 

                                                          
23 Ikhawanudin, “ Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Fluida Statis Dalam Perspektif 

Al-Qur’an Menggunakan Macromedia Flash, “ Skrispi Program Sarjana Pendidikan IAIN Lampung, 
2016. h.18-22.
          24 Bibit Supardi,” Millenia Fisika SMA/MA Kelas X”. (Yogyakartaa :Andi 2013), h.247.
           25 Marcelo Alonso, Edward J. Fin,” Dasar-Dasar Fisika Univeristas Edisis Kedua”. (Jakarta 
:Erlangga). h.318
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Gambar 2.2 Termometer beserta derajat suhu

b. Pemuaian Zat

Pemuaian ialah proses bertambanya ukuran panjang, luas atau volume 

suatu zat.

1. Pemuaian Zat Padat

Pemuaian pada zat  padat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Muai panjang : yaitu proses bertambnya ukuran panjang suatu zat. 

Besarnya pemuaian tergantung panjang mula-mua, koefisien muai 

panjang benda, perubahan suhu. Besarnya muai panjang 

dirumuskan sebagai berikut :
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i. Muai Luas : yaitu proses bertambahnya ukuran panjang dan lebar 

suatu zat. Besarnya pemuaian luas suatu zat dipengaruhi oleh luas 

mula-mula, koefisien muai luas dan perubahan suhu. Besarnya muai 

luas suatu benda dirumuskan sebagai berikut :

= (1 + ∆ )
∆ = 	 	∆ )
∆ = −

ii. Muai Volume : yaitu proses bertambahnya ukuran panjang, lebar 

dan tinggi suatu zat. Besarnya muai volume suatu benda 

dipengaruhi oleh volume mula-mula, koefisien muai volume dan 

perubahan suhu. Besarnya muai volume suatu benda dirumusukan :

∆ = 	∆
∆ = −
= (1 + ∆ )

Keterangan:∆ = muai panjang (m)
= panjang mula-mula (m)

= koefisien muai panjang∆ = perubahan suhu (0C)
= panjang akhir (m)∆ = muai luas (m2)
= Luas mula-mula (m2)

= koefsien muai luas∆ = perubahan suhu (0C)
= luas akhir (m2)∆ = muai volume (m3)
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= volume mula-mula (m3)
= koefisien muai volume∆ = perubahan suhu (0C)
= volume akhir (m3)

2. Pemuaian Zat Cair

Pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume saja. Dimana pemuaian 

zat cair akan lebih besar dibandingkan pemuaian wadahnya, sehingga 

ketika zat cair memuai, maka ada zat cair yang tumpah. Besarnya 

pemuaian zat cair dirumuskan:

∆ = 	∆
∆ = −	
= 	 	(1 + 	 	∆ )

Keterangan:∆ = muai volume zat cair (m3)
= volume mula-mula zat cair (m3)

= koefisien muai volume zat cair∆ = perubahan suhu (0C)

Jika volume mula-mula zat cair dan volume mula-mula wadah sama, 

maka untuk mencari volume zat cair yang tumpah dapat dicari dengan 

persamaan :

∆ = 	 	∆= 	∆ = ∆ ∆
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Sedangkan jika volume mula-mula zat cair berbeda dengan volume zat 

cair yang tumpah dapat dicari dengan persamaan berikut:

∆ =
∆ = ∆ ∆

Keterangan:∆ = volume zat cair yang tumpah (m3)
= volume zat cair mula-mula= volume wadah (m3)
= koefisien muai volume tampak

	 koefisien muai volume zat cair

3. Pemuaian padat zat gas

Pada zat gas hanya terjadi pemuaian volume yang dirumuskan sebagai 

berikut:

∆ =	 	 	 1273 	 	∆
∆ = 	 −	
= (	1 +	 1273 	 	∆ )

Keterangan:∆ = muai volume zat gas (m3)
= volume mula-mula (m3)∆ = perubahan suhu (0C)26

                                                          
26 Sarwadi, Trik Smart Fisika (Jogjakarta : Literindo), h.186.
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Al-Qur’an telah menyinggung tentang benda-benda memuai telah 

dijelaskan di dalam QS.Fussilat ayat 11 berikut.

                             

          

Artinya :Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit 

itu masih merupakan asap, lalu dia Berkata kepadanya dan kepada bumi: 

"Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau 

terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".27

c. Kalor

Kalor, biasa juga disebut termal,bahang, atau panas bukanlah zat, 

sebab kita tidak dapat menimbang massa kalor.28Tanpa disadari, konsep 

kalor sering kita alami dalam keseharian kita, misalnya ketika kita 

mencampur air yang terlalu panas dengan air yang lebih dingin, maka 

campuran dari air akan turun temperaturnya menjadi hangat saja.29

                                                          
27 Al-Qur’an Digital Surat Fussilat ayat 11
28 Bambang Murdaka Eka Jati, Tri Kuntoro Priyambodo, Fisika Dasar. (Bandung : Andi, 

),h.275.
29 Mohamad Ishaq, Fisika Dasar Edisi 2. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007),  Cetakan ke-1 h.236.
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Kalor untuk menaikan suhu dirumuskan :

dimana,
Q = jumlah kalor yang diserap atau dilepas (joule)
m = massa zat (kg)
c = kalor jenis zat (joule/kgoC)
ΔT = perbedaan suhu (suhu akhir – suhu awal zat) (oC)

Ayat Al-Quraan Q.S Al-Waqiah ayat 71 tentang asal usul energi panas . 

Berikut ini ayat yang memberikan informasi asal usul energi panas :

            

Artinya :Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan 

(dengan  menggosok-gosokkan kayu.

Rumus untuk menghitung besar kalor yang yang mampu mengubah wujud 

zat adalah: 

dimana,
Q = jumlah kalor yang diserap atau dilepas (joule)
m = massa zat (kg)
L = kalor laten / kalor lebur (joule/kg)

Q = m.c.ΔT

Q = m.L



33

Rumus untuk menghitung kalor uap (kalor yang diperlukan untuk 

menguapkan satu satuan zat pada titik didihnya) adalah sebagai berikut :

dimana,
Q = jumlah kalor yang diserap atau dilepas (joule)
m = massa zat (kg)
U = kalor uap (joule/kg)

Rumus untuk menghitung kapasitas kalor (kalor yang diperlukan untuk 

menaikkan suhu zat 1oC lebih tinggi) adalah sebagai berikut :

dimana,
C =kapasitas kalor (joule/oC)
Q = jumlah kalor yang diserap atau dilepas (joule)
T = suhu zat (oC)

1. Asas Black 

Menyatakan “kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap”

Persamaan asas black dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan:
Qlepas = Kalor benda yang bersuhu tinggi (J)
Qterima= Kalor benda yang bersuhu renda (J)

Q = m.U

C = Q/T

Qlepas = Qserap



34

Kalor yang diserap benda digunakan untuk menaikan suhu atau 

mengubah wujud  benda.

Untuk benda yang bersuhu tinggi maka ΔT= T1-Tcsedangkan untuk 

benda yang bersuhu renda maka besar 

Keterangan :
T1= Temperatur yang tinggi (K)
Tc= Temperatur yang campuran (K)
T0= Temperatur yang rendah (K)

2. Perpindahan Kalor

a. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa 

disertai perindahan partikel-partikel zat pengantarnya tersebut. 

Besar kalor yang merambat setiap detiknya dapat dihitung 

persamaan berikut :

=	 = 	∆

Keterangan:=	 = laju kalor yang merambat tiap detik ( J/s)=konduktivitas termal (W/ mK)=luas penampang (m2)∆ = perubahan suhu (K)=panjang penghantar (m)

ΔT= Tc-T0
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Gambar 2.3  Perpindahan energi secara konduksi

Al-Qur’an telah menyinggung tentang potongan-potongan besi 

yang dipanaskan di atas api telah dijelaskan di dalam QS. Al- Kahf

ayat 96 berikut.

                  

              

Artinya: Berilah Aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi 

itu Telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah 

Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah 
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menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah Aku tembaga 

(yang mendidih) agar Aku kutuangkan ke atas besi panas itu".30

b. Konveksi ialah perpidahan kalor yang disertai dengan perpindahan 

partikel-partkel zat. Besarnya kalor yang merambat secara 

konvesional dapat dihitung persamaan berikut :

Keterangan:

laju kalor yang merambat tiap seko (J/s)

koefisien konveksi (J/sm2K)
luas penampang (m2)

= perubahan suhu (K)

Gambar 2.4 Perpindahan energi kalor secara konveksi

c. Radiasi ialah perpindahan kalor secara pancaran dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik, tanpa melalui perantara. Besarnya 

                                                          
30Al-Qur’an Digital Surat Al- Kahf ayat 96



37

kalor yang merambat secara radiasi dapat dihitung dengan 

persamaan berikut:

Keterangan:

= laju perpindahan kalor (J/s)

= emitivitas bahan
konstanta Stefan- Boltzmann= 5,67 x 108 W/m2K4

luas permukaan (m2)
temperatur (K)

Gambar 2.5 Perpidahan energi kalor secara radiasi 31

C. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh:

                                                          
31 Douglas C. Giancoli, “ Fisika Dasar 1 Edisi Kelima Jilid 1”, ( Jakarta: Erlangga:2001), 

cetakan ke-1.h.504.
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1. Pengembangan Media  Pembeajaran Fisika Menggunakan Macromedia Flash 

Pro 8 Pada Pokok Bahasan Suhu Dan Kalor, adapun hasil penelitian yaitu 

:termasuk kriteria baik untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.32

2. Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Sebagai Media 

Pembelajaran Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Profesional CS 5

,adapun hasil penelitian yaitu: bahwa media yang dibuat memenuhi kriteria 

sangat baik dari segi bahasa, media, materi serta evaluasi dan layak untuk 

digunakan oleh siswa SMA33.

3. Pembuatan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Berbasis Android 

Menggunakan Adobe Flash Professional CS 6 Pada Materi Usaha Dan 

Energi, adapun hasil penelitian yaitu: program Adobe Flash CS 6 telah 

berhasil dibuat dengan katogori baik yang berupa softitle aplikasi Pocket Book

Fisika SMA Kelas XI pada Materi Usaha dan Energi yang berektensi yang 

dijalankan pada mobile phone.34

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, bahwa media 

pembelajaran fisika mobile pocket book mendapat respon yang baik dari peserta 

didik.

                                                          
32 Eka Reny Viajayani, Yohanes Radiyono, dan Dwi Teguh Rahardjo “Pengembangan Media  

Pembelajaran Fisika Menggunakan Macromedia Flash Pro 8 pada Pokok Bahasan Suhu Dan Kalor”. 
Jurnal Pendidikan  Fisika  Vol. 01  NO. 01  Tahun  2013.
           33 Anwarul Umum dan Dyah Fitriana Masithoh, “Pengembangan Media Pembelajaran Mobile 
Pocket Book Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Profesional 
CS 5.5 pada Materi Fluida Statis SMA Kelas X”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fisika (SNFPF) 
Vol 6 Tahun 2015.

34 Irfan Bagus Irawan, Jovi Alang Musthofa, Muhammad Yusuf Iriyanto. “Pembuatan Media 
Pembelajaran Mobile Pocket Book Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Professional CS 6 
Pada Materi Usaha dan Energi”. Seminar Pendidikan dan Saintek(ISSN : 2557-533) Tahun 2016
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D. Desain Media

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya peneliti mendesain produk 

awal yang akan dikembangkan yaitu pengembangan media belajar fisika berupa 

mobile pocket book pada materi suhu dan kalor. Rancangan mobile pocket book

ini menggunakan beberapa sumber buku dan sumber yang lain secara online

sebagai panduan materi.

Pada media ini akan dimulai dari cover yang berisi judul dan identitas, lalu 

dilengkapi dengan menu interaktif dan tombol interaktif yang akan memudahkan 

penggunanya untuk menggunakan media ini, di dalam media juga akan ada 

materi suhu dan kalor yang terdiri dari teks dan video interaktif serta dilengkapi 

dengan evaluasi soal.

Media pembelajaran fisika mobile pocket book ini diharapkan akan menjadi 

media pembelajaran yang efektif, menarik dan praktis untuk digunakan serta 

dapat menambah mutu pembelajaran fisika khususnya materi suhu dan kalor 

pada peserta didik kelas X SMA Taman Siswa Bandar Lampung, SMA Bina 

Mulya  Bandar Lampung, dan MA Manysariqul Anwar Bandar Lampung.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah BAB I, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang akan dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengembangan media pembelajaran mobile pocket book berbasis 

macromedia flash 8.0 pada materi fisika suhu dan kalor.

2. Mengetahui kelayakan dari media pembelajaran mobile pocket book pada 

materi fisika suhu dan kalor.

3. Mengetahui respon siswa dan guru terhadap pembelajaran yang menggunakan 

bantuan media pembelajaran mobile pocket book pada materi fisika suhu dan 

kalor.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tahap Studi Pendahuluan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

observasi yang dilakukan di SMA Taman Siswa Bandar Lampung, SMA Bina 

Mulya Bandar Lampung, dan MA Manysariqul Anwar Bandar Lampung dan 

penyebaran angket di beberapa sekolah yang ada di Bandar Lampung yaitu di 

SMA Taman Siswa Bandar Lampung, dan SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung dan MA Manysariqul Anwar Bandar Lampung, sedangkan tahap uji 

coba produk dilaksanakan di SMA Taman Siswa Bandar Lampung yang 
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beralamat di Jalan WR.Supratman No 74, Teluk Betung, Bandar Lampung, 

SMA Bina Mulya Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Badak No 335, 

Bandar Lampung, Dan MA Manysariqul Anwar yang beralamat di Jalan 

Khairul Anwar 5, Durian Payung, Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

     Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga selesai tahap

pelaksanaan kelayakan media pembelajaran berbasis mobile pocket book oleh 

peserta didik yang dimulai pada Semster genap 2016/2017.

C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa data 

kemenarikan dan kelayakan produk kemudian di ubah menjadi data kuantitatif 

yang berupa data angka dari skor nilai kemenarikan dan kelayakan produk.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengembangan media.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian pengembangan berpedoman dari desain 

penelitian pengembangan media intruksional oleh Borg and Ghall. Produk yang 

dihasilkan berupa media pembelajaran Mobile Pocket Book menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 sebagai media pembelajaran fisika yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam menumbuhkan minat pembelajaran 

Fisika pada materi suhu dan kalor.
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E. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan Media

Gambar 3.1 Bagan Rancangan Pengembangan media

Pengumpulan Informasi

a. Apa yang merupakan kebutuhan spesifik dari pengembangan mobile 
pocket book pada materi fisika suhu dan kalor.

b. Bagaimana kelayakan  media pembelajaran mobile pocket book pada 
materi fisika suhu dan kalor.

c. Bagaimana  respon siswa dan guru terhadap pembelajaran yang 
menggunakan bantuan media pembelajraan mobile pocket book pada 
materi fisika suhu dan kalor

Desain Produk

 Desain Cover Tampilan
 Desain Menu
 Pendahuluan
 Materi
 Contoh Soal
 Soal
 Video Kehidupan 

Sehari-hari
 Refrensi
 Penyusun

Validasi  Desain

 Ahli Materi
 Ahli Media

Revisi 
DesainUji Coba Produk

Revisi 
Poduk

MEDIA 
PEMBELAJARA
N MOBILE 
POCKET BOOK
MENGGUNKAN 
MACROMEDIA 
FLASH 8.0  PADA 
MATERI SUHU 
DAN KALOR

 Layak
 Menarik
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1. Penelitian Pendahuluan

Hasil analisis kebutuhan pada penelitian pendahuluan berupa observasi 

awal dalam kegiatan pembelajaran dilakukan di SMA Taman Siswa Bandar 

Lampung, SMA Bina Mulya Bandar Lampung dan MA Manysariqul Anwar 

Bandar Lampung berupa angket dan wawancara langsung kepada guru dan 

peserta didik. Kemudian peneliti menganalisis potensi dan masalah dalam 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran mobile pocket book

menggunakan macromedia flash 8.0 ini yaitu:

a. Kondisi pembelajaran yang ada di sekolah masih kurang memanfaatkan 

perkembangan media pembelajaran saat ini.

b. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam proses 

pembelajaran.

c. Belum dikembangkannya suatu media pembelajaran baru yang menarik.
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2. Desain Produk 

Gambar 3.2 Bagan Rancangan Desain Produk

Cover Tampilan/ Judul

Menu Tampilan Mobile Pocket Book

Pendahuluan Materi Suhu 
dan Kalor

Contoh 
Soal

Soal Video Penerapan 
Kehidupan sehari-

hari

Dimasukan di CD,/Flashdisk, dan dijalankan di 
media elektronik seperti Laptop.
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Perencanaan pengembangan model ini dimulai dari pengumpulan data 

yang dilakukan setelah ditemukan potensi dan masalah pada tahap 

sebelumnya. Pengumpulan data penting untuk mengetahui kebutuhan dari 

pemakai terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan. Sehingga perlu dilakukan pengumpulan data dengan 

melakukan pengkajian terhadap materi. Pada pengkajian materi ditentukan 

materi yang akan disampaikan pada peserta didik, media pembelajaran dan 

penggunaannya. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi suhu 

dan kalor kelas X SMA. Materi ini dipilih karena tingkat kesukaran yang 

lebih dibanding dengan materi pada pokok bahasan lain. Dalam menentukan 

indikator, perlu dilakukan konsultasi dengan ahli materi agar didapatkan 

indikator yang tepat untuk dikembangkan sebagai rambu-rambu dalam 

pembuatan medi pembelajaran.

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal 

media pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 

pada materi fisika suhu dan kalor sehingga bermanfaat bagi guru dan peserta 

didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada perancangan media 

pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 pada 

materi fisika suhu dan kalor dengan menggunakan beberapa sumber buku 

dan sumber yang lain secara online sebagai panduan materi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan media ini 

adalah sebagai berikut;
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a. Menentukan aplikasi yang digunakan

b. Menetapkan materi yang akan di bahas

c. Membuat rancangan media

d. Mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkan 

1) Mendesain cover yang cocok

2) Mencari gambar, video dan animasi yang sesuai dengan materi

3) Membuat soal di aplikasi Ispring.

e. Menentukan warna dan gambar yang menarik sebagai pendukung 

pembelajaran

f. Menentukan struktur pembuatan;

g. Memilih sumber materi pembelajaran dan mengemas materi 

pembelajaran.

3. Validasi Desain, Evaluasi dan Revisi Media

a. Validasi Desain

Sebelum dilakukan validasi desain peneliti menentukan validator 

desain. Validator desain pada penelitian pengembangan media

pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0

pada materi fisika suhu dan kalor merupakan kelompok ahli yaitu ahli 

materi fisika, ahli media pembelajaran. Validasi desain merupakan 

proses penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa uji coba lapangan. 
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Validasi dilakukan dengan bantuan  tim ahli yang terdiri dari ahli materi 

dan ahli media. 

Ahli materi mengkaji aspek kajian materi berupa kesesuaian materi 

dengan kurikulum (standar isi), kebenaran, kecukupan dan ketepatan isi 

produk. Uji desain oleh ahli media, ahli media mengkaji ketepatan 

standar minimal yang diterapkan dalam penyusunan media 

pembelajaran fisika dan juga mengetahui kemenarikan serta efektifitas 

media pembelajaran pada peserta didik dalam proses pembelajaran 

fisika. Validasi produk ini sangat penting untuk mengetahui kelemahan 

yang ada pada media yang telah dibuat.

Tabel 3.1 Daftar tim validasi  produk

No Nama Bidang Keahlian

1

Happy Komikesari, M.Sc

Ahli MateriSodikin, M.Pd.

Ajo Dian Yusandika, M.Sc

2

Ardian Asyahri, M.Pd.

Ahli MediaMuhammad Ma’mur,S.kom M.Pd.

Rahma Diani, M.Pd.

3

Apriyani, S.pd.

Guru SMAIkhwanudin, S.pd.

Harly Chandra, S.Pd
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b. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi dilakukan prosedur dan hasil uji coba model.  

Uji coba model dilakukan setelah revisi dari desain produk. Uji coba 

model dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi apakah alat 

media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi 

suhu dan kalor ini lebih efektif, efisiensi dan  daya tarik dari produk 

yang dihasilkan lebih menarik dibandingkan dengan bahan 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebelumnya. Untuk uji 

produk pengembangan dilakukan dalam dua tahap yaitu uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan.

a. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada uji satu lawan satu ini akan dilakukan oleh 10 peserta didik 

atau lebih untuk mewakili pupulasi target dari alat peraga 

pembelajaran  yang telah dibuat. Peserta didik yang telah dipilih 

tersebut diminta memberikan masukan atau komentar tentang 

media pembelajaran yang telah dibuat. Setelah didapatkan hasil 

pada uji kelompok kecil dan revisi (jika diperlukan), selanjutnya 

dilakukan uji lapangan.

b. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini akan diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 

30 peserta didik atau lebih dengan berbagai karakteristik (tingkat 
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kepandaian, latar belakang, jenis kelamin, kemajuan belajar dan 

sebagainya). Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan bahwa media pembelajaran ini berada pada 

tahap uji coba dan memerlukan umpan balik untuk 

menyempurnakannya. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang 

disampaikan minimal tujuan pembelajaran yang ada pada 

media pembelajaran yang dikembangkan.

3. Membagikan kuesioner dan meminta siswa mengisinya. 

Kuesioner yang dibagikan yaitu untuk mengetahui tingkat 

kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan dan efektivitas alat 

peraga sebagai sumber belajar. 

4. Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan 

dan kelebihan media pembelajaran yang digunakan. Data dari 

hasil uji coba ini akan dijadikan sebagai dasar dalam merevisi 

produk, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran

c. Revisi Produk

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, maka 

dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi.
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4. Implementasi Media

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data  menggunakan instrumen lembar validasi berupa 

angket dan kuisioner menggunakan skala likert yang digunakan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang telah dirancang valid atau tidak.

Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam yaitu: 

1. Lembar validasi media  

Lembar validasi media kerja berisi tampilan media pembelajaran 

fisika mobile pocket book. Masing-masing aspek dikembangkan 

menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini di isi oleh ahli 

media.

2. Lembar validasi materi

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi media

pembelajaran fisika mobile pocket book. Masing-masing aspek di 

kembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini di 

isi oleh ahli materi.

3. Lembar angket respon guru

Lembar angket guru digunakan untuk mengetahui tentang respon dan 

kelayakan media pembelajaran fisika mobile pocket book.

4. Lembar angket respon peserta didik
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Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta 

didik terhadap media pembelajaran fisika mobile pocket book.

b. Analisis Data

Prosedur pengumpulan data dalam model penelitian pengembangan 

ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta menggunakan 

instrumen angket. Observasi, angket dan wawancara digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan dengan mengetahui data nilai rata-rata kelas, 

ketersediaan sumber serta fasilitas pembelajaran. Instrumen angket uji 

ahli digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk 

berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi suhu dan kalor pada 

produk yang telah dikembangkan; instrumen angket respon pengguna 

digunakan untuk mengumpulkan data tingkat kemenarikan, 

kemudahan, dan kemanfaatan; dan data hasil tes digunakan untuk 

mengetahui tingkat keefektifan produk.

1. Validasi Instrumen

Validasi instrumen di lakukan oleh pembimbing dan peserta didik 

SMA kelas X. Kemudian di hitung dengan menggunakan rumus KR 

20 (Kuder Richardson).

2. Validasi produk

a. Validasi pada guru, ahli materi, ahli media dan ahli agama

Teknik analisis data langkah-langkah sebagai berikut :
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1. Mengubah hasil penilaian ahli media, ahli materi, dan guru 

yang masih dalam bentuk huruf di ubah menjadi skor 

dengan ketentuan yang dapat di lihat pada tabel 3.2

       Tabel 3.2. Aturan Pemberian Skor1

Kategori Skor

SB (Sangat Baik) 5

B (Baik) 4

C (Cukup) 3

K (Kurang) 2

SK (Sangat Kurang) 1

2. Menghitung persentase kelayakan dari setiap setiap aspek 

dengan rumus :

Rumus Skala likert2

               

Keterangan:

Smax = Skor maksimal∑   = Jumlah skor					= Nilai kelayakan angket tiap aspek

3. Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :

                                                          
1 Sugiyono. Op.Cit., h. 134
2 Ibid., h. 181

= ∑ 	100	%

= ∑ 				
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Keterangan:

x = Rata-rata akhir

	= N$ilai kelayakan angket tiap aspek
n  = Banyaknya pernyataan

4. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

yang sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel 3.3

         Tabel 3.3 Skala Kelayakan Media Pembelajaran.3

Skor kelayakan media 
pembelajaran

Kriteria

0  -  20 % Sangat Kurang layak

20,01 %  -  40 % Kurang layak

40,01 %   -  60 % Cukup layak

60,01 %  -  80 % Layak

80,01 %  -  100 % Sangat layak

Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat 

melihat persentase hasil penilaian layak atau tidak produk 

untuk dijadikan sebagai media belajar.

b. Validasi pada peserta didik

Teknik analisis data langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengubah hasil penilaian peserta didik yang masih dalam 

bentuk huruf di ubah menjadi skor dengan ketentuan yang 

dapat di lihat pada tabel 3.2 di atas.

                                                          
3 Ibid



54

b. Menghitung persentase kelayakan dari setiap peserta didik 

dengan rumus :                        

Rumus skala likert 4

Keterangan:

Smax = Skor maksimal∑   = Jumlah skor
							= Nilai kelayakan setiap peserta didik

c. Menghitung persentase rata-rata seluruh peserta didik dengan 

rumus;

Keterangan:

x = Rata-rata akhir	= Nilai kelayakan setiap peserta didik
n = Banyaknya peserta didik

d. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif 

yang sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel skala kelayakan 

media pembelajaran.

                                                          
4 Ibid., h. 181

= ∑ 	100%

= ∑ 				



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

1. Hasil Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan maka peneliti mendapatkan hasil 

utama dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran mobile pocket 

book menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor. Penelitian 

dan pengembangan dilakukan ditiga sekolah yaitu SMA Taman Siswa Bandar 

Lampung, SMA Bina Mulya Bandar Lampung dan MA Mansariqul Anwar. 

Responden dalam penelitian ini yaitu pendidik dan peserta didik kelas X yang 

telah mendapatkan materi suhu dan kalor.Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan model penelitian dan pengembangan dengan mengadaptasi metode 

R&D Born and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiono dari tahap 1 sampai 

tahap 7.Dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan menghasilkan 

produk media pembelajaran pembelajaran fisika berupa mobile pocket book.Hasil 

dari analisi kebutuhan  yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Tahapan Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data

Hasil pada tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data dari kajian 

pustaka dan pra penelitian yang dilakukan pada saat analisis kebutuhan.
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1. Hasil Landasan Teori

Pada landasan teori ditemukan teori-teori yang mendukung tentang 

kelayakan dan fungsi mobile pocket book sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan kajian pustaka, bahwa penggunaan mobile pocket book sebagai 

media pembelajan dapat memperjelas dan membuat pembelajaran semakin 

menarik yang diberikan guru kepada peserta didik sehingga siswa lebih 

mudah memahami materi atau soal yang disajikan guru. Selain itu 

penggunan media pembelajaran juga dapat mendukung kegiatan pemahaman 

konsep dengan data yang nyata yang dihasilkan dari suatu uji coba dari 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

2. Hasil Pra Penelitian (Observasi Lapangan)

Pra penelitian atau observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan guru dan peserta didik mengenai media pembelajaran. Observasi 

lapangan dilakukan dengan menyebar kuisioner dan wawancara kepada guru 

dan peserta didik. Kreteria pertanyaan observasi adalah mengenai 

keterampilan yang dimiliki oleh pendidik dalam menggunakan dan 

mengembangkan media pembelajaran disekolah dan tanggapan peserta didik 

dalam menggunakan media pembelajaran.

Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang didapatkan yaitu, 

pemanfaatan media dalam pembelajaran fisika dikelas, dan perlunya 

dilakukan pengembangan media pembelajaran sebagai media pembelajaran.
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b. Hasil Desain Produk

Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka spesifikasi 

produk yang akan dikembangankan adalah media pembelajaran yang dapat 

membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikut adalan 

perencanaan pengembangan media pembelajaran mobile pocket book menggunakan 

macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor yang  dikembangkan:

Proses pembuatan media pembelajaran mobile pocket book ini menggunakan 

aplikasi macromedia flash 8.0 dan beberapa aplikasi lain seperti adobe photoshop

untuk mengedit gambar, mikrosoftword sebagai media pengetikan materi sebelum 

diletakkan di lahan macromedia flash, audacity untuk mengedit audio, Ispring untuk 

membuat soal evaluasi serta beberapa software lainnya, setelah semuanya terkumpul 

kemudian penulis  membuat dalam lahan macromedia flash. Setelah selesai kemudian 

penulis membawa softcopy tersebut ke tempat burning DVD. Sehingga media 

pembelajaran siap di gunakan. 

                          

Gambar 4.1.Halaman judul media pembelajaran interaktif
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Gambar 4.1 merupakan halaman judul media pembelajaran yang terdapat 

button   “Ayo Belajar” yang berarti masuk ke halaman selanjutnya yang berisi 

tampilan isi dari media pembelajaran mobile pocket book seperti gambar di 

bawah ini.

                     Gambar 4.2 Tampilan menu media pembelajaran mobile pocket book

          Pada gambar di atas tampak beberapa button yang apabila di klik akan 

masuk kedalam halaman yang di inginkan. Judul untuk kembali ke halaman 

judul, pendahuluan untuk melihat kompetesi dasar,standar kompetensi dan 

tujuan pemebelajaran materi jika ingin mempelajari materi suhu dan kalor 

yang  di sertai dengan teks, gambar, dan video, contoh soal untuk melihat 

beberapa contoh perhitungan pada materi suhu dan kalor, evaluasi untuk 

masuk ke dalam soal quis yang terdiri dari kuis pilihan ganda, video yang 

berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari 

keterkaitan fisika dan tombol terakhir adalah tombol referensi yang berisi 
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sumber dan panduan peneliti dalam membuat media pembelajaran mobile 

pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 ini.

B. Kelayakan Media

Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kelayakan media dengan cara validasi produk. Validasi desain 

atau produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan 

dengan 2 macam, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media. Sebelum 

melakukan validasi desain atau produk, terlebih dahulu melakukan validasi 

instrumen penelitian oleh dosen ahli.  Lembar validasi diberikan kepada 3 orang 

ahli materi dan 3 orang ahli media sebagai validator.

a. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 6 aspek dan 

masing–masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 27 pernyataan 

seluruhnya yang di isi oleh 3 orang ahli materi yaitu ibu Happy 

Komikesari,M.Si ,bapak Sodikin, M.Pd, dan bapak Ajo Dian Yusandika, 

M.Sc. Data validasi oleh ahli materi disajikan dalam tabel 4.1
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi

Aspek No Validator ∑ X Persentase Kategori
X1 X2 X3

Kualitas Isi

1 4 5 3

87 82,9%

Sangat 
layak

2 4 5 3
3 5 4 4
4 5 5 4
5 5 4 3
6 4 5 3
7 4 5 3

Kebahasaan
8 5 4 3

49 81,7%
Sangat 
layak

9 5 4 3
10 5 5 3
11 5 4 3

Keterlaksan
aan

12 4 5 4

76 84,4%
Sangat 
layak

13 4 5 3
14 4 4 3
15 5 5 4
16 4 5 4
17 4 5 4

Tampilan 
Visual

18 5 5 3

49 81,7% Sangat 
Layak

19 4 5 3
20 4 5 3
21 4 5 3

Aspek Suara 22 4 5 4

52 86,7%
Sangat
Layak

23 4 5 4
24 4 5 4
25 4 5 4

Kemudahan
Penggunaan

26 5 5 4
28 93,3%

Sangat
Layak27 5 5 4

Rata-rata
4,41 4,78 3,44

56,83 85,11 Sangat
Layak

                 

        Pada tabel diatas X1 merupakan ahli materi satu yaitu ibu Happy 

Komikesari, M.Si, X2 yaitu ahli materi dua oleh bapak Sodikin, M.Pd dan 

X3 adalah ahli materi tiga oleh bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. setelah 
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semua nilai dari ketiga ahli materi terkumpul kemudian peneliti 

menghitung persentase skor kelayakan dari setiap aspek pada media 

pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 

dengan menggunakan rumus skala likert untuk aspek kelayakan isi, 

82,9% untuk aspek kebahasaan, 81,8% untuk aspek keterlaksanaan, 

84,9% untuk yampilan visual, 81,7% untuk aspek suara dan aspek suara 

memperoleh skor 86,7%. Sehingga diperoleh rata–rata penilaian untuk 

seluruh aspek pada produk media pembelajaran mobile pocket book

menggunakan macromedia flash 8.0 adalah 85,11%. Selain dalam bentuk 

tabel hasil penilaian oleh ahli materi terhadap produk media pembelajaran 

mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil 

penilaian oleh ahli materi dari masing-masing aspek penilaian. 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Validasi Ahli Materi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

82.9% 81.7% 84.4% 81.7% 86.7% 93.3% 85.11%

Persentase Penilaian Ahli Materi
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b. Validasi Ahli Media

Validasi ahli media sama halnya dengan ahli materi, yaitu dilakukan 

dengan mengisi lembar angket penilaian yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

aspek kualitas isi, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan, tampilan 

visual, aspek suara dan kemudahan penggunaan dengan jumlah seluruh 

pernyataan dari semua aspek adalah 14 pernyataan, penilaian ini 

diberikan oleh 3 ahli media yaitu bapak Ardian Asyari, M.Pd, bapak 

Muhammad Ma’mur, S.kom M.Pd, dan ibu Rahma Diani, M.Pd. Hasil 

validasi ahli media disajikan oleh tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media

Aspek 
Penilaian

Kriteria
Validator ∑ X Persent

ase
Kategori

X1 X2 X3

Kualitas Isi 1 4 5 4 13 86,7 Sangat 
layak

Kebahasaan
2 3 5 4

36 80 Layak3 4 5 3
4 4 5 3

Keterlaksaan

5 3 5 4
37 82 Sangat 

layak
6 3 5 4

7 4 5 4

Tampilan 
Visual

8 3 5 3 23 76,7 Layak

9 4 5 3

Aspek Suara
10 4 5 3

37 82,2 Sangat 
layak

11 4 5 4
12 4 4 4

Kemudahan 
Penggunaan

13 4 5 4 26 86,7 Sangat 
layak14 4 5 4

Rata-rata 3,71 4,93 3,64 28,67 82,41 Sangat 
layak
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Pada hasil penelitian tersebut X1 adalah Hasil penilain bapak Ardian 

Asyahri M.Pd, dan X2 adalah hasil penilaian oleh bapak Muhammad 

mamur, dan X3 adalah hasil penilaian ibu Rahma Diani M.Pd. Hasil skor 

penilaian pada tiap aspek dari ketiga ahli media pada aspek kualitas isi 

dengan kategori sangat layak, 86,7% untuk kebahasaan dengan kategori 

layak, 80% untuk aspek keterlaksanaan dalam kategori sangat layak, 82% 

untuk tampilan visual dalam kategori layak, 76,7% untuk aspek suara dan 

kemudahan penggunaan dalam kategori sangat layak 82,2%. Sehingga 

diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 82,41% yang berarti 

media pembelajaran ini dalam kategori sangat layak dari penilaian ahli 

media.

Hasil penilaian produk media pembelajaran mobile pocket book

menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu dan kalor.Selain 

disajikan dalam bentuk tabel, berikut disajikan dalam bentuk grafik

Gambar 4.4  Grafik Hasil Validasi Ahli Media
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C. Hasil Revisi Media

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi, dan 

ahli media maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang 

diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil revisi 

desain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Validasi Ahli Materi

Hasil validasi ahli materi pada pengembangan media pembelajaran 

mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu 

dan kalor diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh media 

pembelajaran yang baik, adapun kritik dan saran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kritik dan Saran Ahli Materi

No Validator Kritik dan Saran Perbaikan
1. Ajo Dian Yusandika,M.Sc. Rapihkan penulisan 

rumus-rumus nya
Sudah dirapihkan 
rumus-rumus pada 
materi

2. Sodikin, M.Pd Revisi tujuan 
pembeljaran dan 
kompetensi dasar

Sudah di revisi sesuai 
saran validator

3. Happy Komikesari,S.Pd.,M.Si. Tambahkan rumus 
suhu celcius, fareheit, 
reamur, dan kelvin

Sudah ditambahkan 
rumus suhu celcius, 
fareheit, reamur, dan 
kelvin

Materi cukup jelas dan 
padat, sudut ke inti 
pokok (Good)

Materi sudah 
ditambahkan sesuai 
saran validator

Rapihkan penulisan 
rumus-rumus pada 
materi

Sudah dirapihkan 
rumus-rumus pada 
materi
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2. Hasil Validasi Ahli Media

Hasil validasi ahli media pada pengembangan media pembelajaran 

mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0 pada materi suhu 

dan kalor diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh media pembelajaran 

yang baik, adapun kritik dan saran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Kritik dan Saran Ahli Media

No Validator Kritik dan Saran Perbaikan
1. Ardian Asyhari,M.Pd. 1. Perbaiki script yang 

rusak
Perbaikan script sudah 
dilakukan sesuai saran

2. Muhammad 
Mam’mur,S.Kom, M.Pd

Baik dan dapat 
diterapkan disekolah

Sudah di terapakan
disekolah

3. Rahma Diani, M.Pd 1. Perbaiki contoh soal 
sebaiknya jangan 
link ke word

Sudah diperbaiki contoh 
soal sesuai saran

2. Tambahkan lagi 
video kehidupan 
sehari-hari dalam 
fisika

Sudah ditambahkan 
video kehidupan sehari-
hari dalam fisika sesuai 
revisi

D. Efektivitas Media (Uji Coba Produk)

Uji coba media pembelajaran yang telah direvisi ini dilakukan di 3 

sekolah. Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji 

coba dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, setelah 

melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran peserta didik diminta 

untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang didapat dari uji coba tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:
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a. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada uji coba satulawan satu ini dilakukan oleh 10 peserta didik yang 

terdiri dari 5 kelas dari masing-masing sekolah. Data dari angket yang 

didapat pada saat uji coba kelompok kecil pada masing-masing 

sekolahdapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 4.5 Hasil Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil (SMA Taman 
Siswa)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 299 85,4%
Tampilan Media 129 86%
Kualitas Teknis 160 80%

Jumlah 588 251,43%
Rata-Rata 196 83,81%

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA 

Taman Siswa dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

kualitas isi mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai

total sebesar 299 dan persentase kelayakan 85,4%. Pada aspek 2 penilaian 

tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah nilai total sebesar 129

dan persentase kelayakan 86%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek

kualitas teknis mendapatkan jumlah nilai total sebesar 160 dan persentase 

kelayakan 80%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah sebesar 588 

dengan rata-rata 251,43 dan jumlah total persentase kelayakan seluruh 

aspek adalah sebesar 196 dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 
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83,81%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di SMA Taman Siswa

dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut :

Gambar 4.5 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di SMA Taman Siswa

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di SMA Taman Siswa. Penilaian aspek 1 kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan 85,4% dengan kategori baik sekali.  Penilaian aspek 2 

tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 86,0% dengan 

kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan sebesar 80,0% dengan kategori sangat layak. 
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Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil (SMA Bina Mulya)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 318 90 %
Tampilan Media 140 93,3%
Kualitas Teknis 182 91%

Jumlah 640 275,19%
Rata-Rata 213 91,73%

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA 

Bina Mulya dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

kualitas isi mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai 

total sebesar 318 dan persentase kelayakan 90,9%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 140 dan persentase kelayakan 93,3%. Pada aspek 3 penilaian 

tentang kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai total sebesar 182 dan 

persentase kelayakan 91%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah 

sebesar 640 dengan rata-rata 275,19% dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 213 dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 91,731%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di 

SMA Bina Mulya dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:
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Gambar 4.6 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di SMA Bina Mulya

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba 

kelompok kecil di SMA Bina Mulya. Penilaian aspek 1 kualitas isi

mendapat persentase kelayakan 90,9% dengan kategori sangat layak.  

Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 93,3% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang

kualitas tekhnis mendapat persentase kelayakan sebesar 91,0% dengan 

kategori sangat layak.

Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil (MA Mansyariqul 
Anwar Bandar Lampung)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 288 82,3%
Tampilan Media 124 82,7%
Kualitas Tekhnis 170 85%

Jumlah 582 249,95%
Rata-Rata 196 83,32%
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Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di MA 

Mansyariqul Anwar Bandar Lampung engan 10 peserta didik diketahui 

pada aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan penilaian per aspek 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 288 dan persentase kelayakan 

82,3% . Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 124 dan persentase kelayakan 

82,7%. Pada aspek 3 penilaian kualitas tekhnis mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 170 dan persentase kelayakan 85%. Jumlah total nilai 

seluruh aspek adalah sebesar 582 dan jumlah total persentase kelayakan 

seluruh aspek adalah sebesar 249,95% dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 83,32%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di 

MA Mansyariqul Anwar Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 

4.8 berikut:

Gambar 4.7 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di MA Mansyariqul Anwar
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Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di MA Mansyariqul Anwar Bandar Lampung. Penilaian asepek 1 

kualitas isi mendapat persentase kelayakan 82,3% dengan kategori sangat 

layak.  Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 82,7% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas tekhnis mendapat persentase kelayakan sebesar 85% dengan 

kategori sangat layak.

Dari hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di tiga sekolah 

yaitu SMA Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansyariqul 

Anwar Bandar Lampung didapat gabungan data hasil uji coba 

penggunaan media pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel. 4.9 

berikut:

Tabel 4.8 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil di tiga 
sekolah

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 905 86%
Tampilan Media 393 87%
Kualitas Tekhnis 512 85%

Jumlah 1810 259%
Rata-Rata 605 86%

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA 

Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansariqul Anwar Bandar 

Lampung dengan total 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

kualitas media mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah 
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nilai total sebesar 905 dan rata-rata persentase kelayakan 86%. Pada 

aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 393 dan rata-rata persentase kelayakan 87%. Pada 

aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 512 dan persentase kelayakan 85%. Jumlah total nilai 

seluruh aspek adalah sebesar 1810 dengan rata-rata 605 dan jumlah total 

persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 259% dengan rata-

rata persentase kelayakan sebesar 86% . Data dari tabel uji coba 

kelompok kecil di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut :

Gambar 4.8 Grafik Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Kelompok 
Kecil di tiga sekolah.

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di tiga sekolah yaitu SMA Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA 

Mansariqul Anwar Bandar Lampung penilaian asepek 1 kualitas isi

mendapat persentase kelayakan 85,9% dengan kategori sangat layak .  
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Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 87,3% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang

kualitas tekhnis mendapat persentase kelayakan sebesar 85,3%  dengan 

kategori sangat layak.

b. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 30 peserta 

didik yang diambil dari 1 kelas. Prosedur  uji coba lapangan sama seperti 

uji coba kelompok kecil yaitu dengan mengisi angket penelitian. Data 

hasil penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMA Taman Siswa)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 891 85%
Tampilan Media 380 84,4%
Kualitas Tekhnis 497 82,8%

Jumlah 1768 252,1%
Rata-Rata 589 84,04%

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMA Taman 

Siswa dengan 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang kualitas isi 

mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai total sebesar 

891 dan persentase kelayakan 85%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek 

tampilan media mendapatkan jumlah nilai total sebesar 380 dan 

persentase kelayakan 84,4%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek 

kualitas teknis mendapatkan jumlah nilai total sebesar 497 dan persentase 
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kelayakan 82,8%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah sebesar 1768 

dengan rata-rata 589 dan jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek 

adalah sebesar 252,1% dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 

84,04%. Data dari tabel uji coba lapangan di SMA Taman Siswa dapat 

dilihat pada gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.9 Grafik Uji Coba Lapangan di SMA Taman Siswa

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di SMA Taman Siswa. Penilaian asepek 1 kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan 85,4% dengan kategori baik sekali.  Penilaian aspek 2 

tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 86,0% dengan 

kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan sebesar 80,0% dengan kategori sangat layak. 
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Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMA Bina Mulya)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 879 84%
Tampilan Media 374 83,1%
Kualitas Teknis 509 84,4%

Jumlah 1762 251,7%
Rata-Rata 587 83,89%

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMA Bina 

Mulya dengan 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang kualitas 

isi mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 879 dan persentase kelayakan 84%. Pada aspek 2 penilaian 

tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah nilai total sebesar 

374 dan persentase kelayakan 83,1%. Pada aspek 3 penilaian tentang 

kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai total sebesar 1762 dan 

persentase kelayakan 84,4%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah 

sebesar 1762 dengan rata-rata 251,7% dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 587 dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 83,89%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di 

SMA Bina Mulya dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:
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Gambar 4.10 Grafik Uji Coba Lapangan di SMA Bina Mulya

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba 

lapangan di SMA Bina Mulya. Penilaian asepek 1 kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan 84% dengan kategori sangat layak.  Penilaian aspek 

2 tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 83,1% 

dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas tekhnis 

mendapat persentase kelayakan sebesar 84,4% dengan kategori sangat 

layak.

Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (MA Mansyariqul 
Anwar Bandar Lampung)

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 885 84%
Tampilan Media 345 76,7%
Kualitas Tekhnis 510 85%

Jumlah 1740 246%
Rata-Rata 580 81,98%
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Berdasarkan  hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMA 

Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansariqul Anwar Bandar 

Lampung dengan total 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan media mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 885 dan rata-rata persentase kelayakan 84%. 

Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 345 dan rata-rata persentase kelayakan 76,7%. 

Pada aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 510 dan persentase kelayakan 85%. Jumlah 

total nilai seluruh aspek adalah sebesar 1740 dengan rata-rata 580 dan 

jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 246% 

dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 81,98% . Data dari tabel 

uji coba kelompok kecil di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 4.9 

berikut :

Gambar 4.11 Grafik Uji Coba Lapangan di  MA Mansyariqul Anwar
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Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan

di MA Mansyariqul Anwar Bandar Lampung. Penilaian asepek 1 kualitas 

isi mendapat persentase kelayakan 84% dengan kategori sangat layak.  

Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 76,7% dengan kategori layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas 

tekhnis mendapat persentase kelayakan sebesar 85% dengan kategori 

sangat layak. 

Dari hasil uji coba lapangan yang dilakukan di tiga sekolah yaitu SMA 

Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansyariqul Anwar Bandar 

Lampung didapat gabungan data hasil uji coba penggunaan media 

pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel. 4.9 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan di tiga 
sekolah

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Kualitas Isi 2655 84,3%
Tampilan Media 1099 81,4%
Kualitas Tekhnis 1516 84,1%

Jumlah 5270 249,9%
Rata-Rata 1756 83,3%

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMA Taman 

Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansariqul Anwar Bandar Lampung 

dengan total 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang penampilan 

media mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai total 
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sebesar 2655 dan rata-rata persentase kelayakan 84,3%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek tampilan media pembelajaran mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 1099dan rata-rata persentase kelayakan 81,4%. Pada 

aspek 3 penilaian tentang aspek pkualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai 

total sebesar 1516 dan persentase kelayakan 84,1%. Jumlah total nilai 

seluruh aspek adalah sebesar 5270 dengan rata-rata 1756 dan jumlah total 

persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 249,9% dengan rata-rata 

persentase kelayakan sebesar 83,3% . Data dari tabel uji coba kelompok 

kecil di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut.

Gambar 4.12 Grafik Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan
Kecil di tiga sekolah.

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan

di tiga sekolah yaitu SMA Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA 

Mansariqul Anwar Bandar Lampung penilaian asepek 1 penampilan media 

mendapat persentase kelayakan 84,3% dengan kategori sangat layak .  
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Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 81,4% dengan sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas 

tekhnis mendapat persentase kelayakan sebesar 84,1%  dengan kategori 

sangat layak.

Pada hasil penilaian guru yang dilakukan di tiga sekolah tersebut 

didapatkan data hasil tanggapan pendidik yang dapat dilihat pada tabel 

4.14 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Tanggapan Pendidik Terhadap Media Pembelajaran.

Aspek 
Penilaian

Kriteria
Validator ∑ X Persent

ase
Kategori

X1 X2 X3

Kualitas 
Isi

1 4 5 5

89 98,9% Sangat 
layak

2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5

6 5 5 5

Tampilan 
Media

7 5 5 4
41 91% Sangat 

layak
8 4 5 4
9 5 5 4

Kualitas 
Tekhnis

10 5 4 5

56 93,3%
Sangat 
layak

11 5 4 5
12 5 4 5
13 5 4 5

Rata-rata
4,85 4,69 4,77 62 94,44%

Sangat 
layak

Berdasarkan tabel 4.14 diatas penilai 1 yaitu ibu Apriyani, S.Pd. guru 

SMA Taman Siswa, penilai 2 bpk Ikhwanudin, S.Pd. dari SMA Bina 
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Mulya dan penilai 3 bpk Harly Chandra, S.Pd. dari MA Mansyariqul 

Anwar Bandar Lampung. Data hasil penilaian dari tiga pendidik tersebut 

dapat diketahui pada aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan persentase 

kelayakan 98,9%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media

mendapatkan persentase kelayakan 91%. Pada aspek 3 penilaian tentang 

kualitas teknis mendapatkan persentase kelayakan 93,3%. Dengan rata-

rata persentase kelayakan sebesar 94,44%. Data dari tabel 4.14 dapat 

dilihat pada gambar 4.14 berikut:

        Gambar 4.13 Grafik Hasil Tanggapan Penilaian Pendidik

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian yang dilakukan 

oleh pendidik di tiga sekolah. Penilaian yang diberikan meliputi 13 aspek. 

Pada aspek 1 tentang kuaitas isi mendapatkan persentase kelayakan 98,9% 

dengan kategori sangat layak. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek 

tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 91% dengan kategori 
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sangat layak. Pada aspek 3 penilaian produk tentang nilai kualitas tekhnis

mendapatkan persentase kelayakan 93,3%.

E. Pembahasan 

Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah 

melakukan observasi kesekolah-sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan 

diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran belum 

maksimal dan media pembelajaran dibutuhkan dalam pembelajaran. Langkah 

awal yang dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran mobile pocket 

book diawali dengan pengumpulan informasi dan kebutuhan media sebagai 

media pembelajaran. Selanjutnya untuk dikembangkan sebagai rambu-rambu 

dalam pembuatan media.

Produk tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

mengembangkan media pembelajaran merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajarandan peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep 

pembelajaran dengan baik.

Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa 

ahli sebelum diuji cobakan di lapangan.  Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi 

dan 3 orang ahli media yang ahli dibidangnya.
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a. Hasil validasi produk oleh ahli materi

Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 6 aspek penilaian yaitu 

kesesuaian isi, kebahasaan,keterlaksanaan,tampilan visual, aspek suara, 

kemudahan penggunaan. Hasil penilaian dari 3 ahli materi mendapatkan 

nilai rata-rata sebesar 56,3 dengan  kreteria kelayakan sebesar 85,11%. 

Katergori penilaian adalah “Sangat Layak”, hal ini berarti media 

pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak 

digunakan dalam pembelajaran.

b. Hasil validasi ahli media

Hasil validasi produk yang telah dikembangkan menunjukan bahwa 

media pembelajaran sudah baik. Hasil penilaian ini mendapatkan nilai 

rata-rata 28,67% dengan  kreteria kelayakan sebesar 82,41% dan katerogi 

penilaian adalah “Sangat Layak”, hal ini berarti media pembelajaran 

sudah sesuai dengan media pembelajaran dan layak digunakan dalam 

pembelajaran.

c. Uji Coba Produk

Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan 

terhadap media pembelajaran. Uji coba ini diawali dengan 

mendemonstrasikan media pembelajaran tersebut kemudian 

mendiskusikan kaitannya dengan pokok bahasan suhu dan kalor 

selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket tanggapan 

terhadap media pembelajaran. Dalam uji coba produk ada seorang guru 
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atau pendidik yang juga diminta untuk mengisi angket tanggapan 

pendidik terhadap media pembelajaran. Angket peserta didik terdiri dari 3

aspek penilaian. Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMA 

Taman Siswa mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan 

persentase 85,4%, tampilan media mendapatkan persentase 86 % dan 

kualitas tekhnis mendapatkan persentase 80% dengan kreteria kelayakan 

sebesar 83,81% dengan kategori “Sangat Layak”. Pada uji coba kelompok 

kecil yang dilakukan di SMA Bina Mulya mencakup 3 aspek penilaian

yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 90%, tampilan media 

mendapatkan persentase 93,3% dan kualitas tekhnis mendapatkan 

persentase 91% dengan kreteria kelayakan sebesar 91,73% dengan 

kategori “Sangat Layak” Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan di 

MA Mansyariqul Anwar mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi 

mendapatkan persentase 82,3%, tampilan media mendapatkan persentase 

82,7% dan kualitas tekhnis mendapatkan persentase 85% dengan kreteria 

kelayakan sebesar 83,32% dengan kategori “Sangat Layak”

Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMA Taman Siswa Bandar 

Lampung mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan 

persentase 85%, tampilan media mendapatkan persentase 84,4% dan 

kualitas tekhnis mendapatkan persentase 82,8% dengan kreteria 

kelayakan sebesar 84,04% dengan kategori “Sangat Layak”. Pada uji 

coba lapangan yang dilakukan di SMA Bina Mulya Bandar Lampung
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mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 

84%, tampilan media mendapatkan persentase 83,1% dan kualitas tekhnis 

mendapatkan persentase 84,4% dengan kreteria kelayakan sebesar 

83,81% dengan kategori “Sangat Layak”Pada uji coba lapangan yang 

dilakukan di MA Manysariqul Anwar Bandar Lampung medapatkan nilai 

mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 

84%, tampilan media mendapatkan persentase 76,7% dan kualitas tekhnis 

mendapatkan persentase 85% dengan kreteria kelayakan sebesar 81,98% 

dengan kategori “Sangat Layak” Sedangan untuk penilaian pendidik di

SMA Taman Siswa, SMA Bina Mulya dan MA Mansyariqul Anwar

Bandar Lampung  mencakup 3 aspek penilaian yaitu kualitas isi 

mendapatkan persentase 98,9%, tampilan media mendapatkan persentase 

91% dan kualitas tekhnis mendapatkan persentase 93,3% dengan kreteria 

kelayakan sebesar 94,44% dengan kategori “Sangat Layak”Media 

pembelajaran yang telah dikembangkan dapat digunakan dengan baik 

oleh peserta didik.

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa mobile pocket book

menggunakan macromedia flash 8.0  media ini digunakan untuk 

menjelaskan materi-materi tentang suhu dan kalor serta video penerapan 

kehidupan sehari-hari. Setelah melalui tahap validasi dari beberapa dosen 

yang ahli dibidangnya serta uji coba yang dilakukan media ini dinyatakan 

“Sangat Layak” sehingga tidak perlu direvisi kembali.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah :

1. Media pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash

8.0 di buat dengan bantuan software lain seperti audiocity untuk mengedit 

audio, adobe photoshop dan correldraw untuk mengedit gambar, 

microsoftword, I spring. Yang kemudian setelah semua bahan siap di 

satukan pada lahan macromedia flash. Produk yang dihasilkan dalam 

bentuk CD Interaktif.

2. Kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media 

diperoleh  skor penilaian dengan persentase 84,2% dan 75,2 % sangat 

layak . 

3. Respon peserta didik kelas X SMA Taman Siswa Bandar Lampung, SMA 

Bina Mulya Bandar Lampung, MA Mansyariqul Anwar Bandar Lampung

menunjukan ketertarikan terhadap media yang dikembangkan dengan 

prsentase skor 85,81%.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif dapat 

dikembangkan oleh guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda.

2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran mobile pocket book pada subjek penelitian yang berbeda.

3. Media pembelajaran mobile pocket book terdapat video tentang contoh 

kehidupan sehari-hari agar dapat menambah wawasan ilmu dan 

pengetahuan bahwa fisika dekat dengan kehidupan sehari-hari pada 

peserta didik.
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Cover Media Pembelajaran Mobile Pocket Book

Tampilan Awal
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Cover Media Pembelajaran Mobile Pocket Book

Tampilan Menu
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Kisi-Kisi Instrumen Uji Ahli Media

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Kualitas isi
 Kesesuaian materi 

untuk dibuat media 
mobile pocket book

1

2 Kebahasaan

 Kesesuaian bahasa 
yang di gunakan

 Kemudahan 
memahami Kalimat 
yang disajikan

2,3,4

3 Keterlaksanaan

 Kemenarikan sajian 
materi

 Kemudahan 
memahami cara 
penggunaan media

 Efektivitas media

5,6,7

4 Tampilan visual

 Kejelasan 
penggunaan huruf

 Kemenarikan 
gambar

8,9

5 Aspek suara
 Kejelasan suara
 Volume suara
 Kesesuaian music

10,11,12

6
Kemudahan 
penggunaan

 Pengoprasian media
 Kepraktisan media

13,14
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Lembar Penilaian Ahli Media

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah indikator penilaian dengan seksama 

2. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan 

penilaian Anda

3. Tuliskan komentar dan saran yang Anda berikan pada kolom yang telah 

disediakan 

Keterangan :

a. Skala penilaian 5 : sangat baik 

b. Skala penilaian 4 : baik

c. Skala penilaian 3 : cukup

d. Skala penilaian 2 : kurang

e. Skala penilaian 1 : sangat kurang

4. Deskripsi penilaian terdapat di halaman lampiran

No Aspek Kriteria
Nilai

Komentar
1 2 3 4 5

1 Kualitas isi

1. Kesesuaian 
materi untuk di 
buat media 
mobile pocket 
book

2. Kebahasaan

2. Bahasa yang 
digunakan 
komunikatif

3. Kalimat yang 
digunakan jelas 
(tidak 
menimbulkan 
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makna ganda)

4. Kalimat yang 
digunakan mudah 
dipahami

3.
Keterlaksan

aan

5. Sajian materi 
menarik

6. Cara penggunaan 
media mudah 
dipahami

7. Efektivitas media

4. Tampilan 
visual

8. Kejelasan 
penggunaan huruf

9. Gambar menarik

5. Aspek suara

10. Kejelasan suara

11. Volume suara

12. Kesesuaian 
music

6. Kemudahan 
penggunaan

13. Kepraktisan 
media

14. Pengoprasian 
media

Jumlah total skor

Skor Penilaian Kelayakan

Komentar Umum dan Saran perbaikan

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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Kesimpulan

Media pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 

8.0 pada materi suhu dan kalor dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan tanpa direvisi

2. Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

3. Tidak layak digunakan

Bandar lampung,      2017
Ahli Media,

………………………………….
NIP
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Kisi-Kisi Instrumen Uji Ahli Materi

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Kualitas isi

 Kesesuaian isi dari 
sudut pandang ilmu 
pengetahuan

 Konsep baik
 Informasi 

memberikan 
pengetahuan baru

 Informasi sesuai 
dengan 
perkembangan 
zaman

 Kesesuaian contoh 
dengan materi

 Evaluasi yang 
digunakan baik 
untuk menguji 
kemampuan peserta 
didik

1,2,3,4,5,6,7

2 kebahasaan

 Bahasa yang 
digunkan 
komunikatif

 Kalimat yang 
digunakan tidak 
menimbulkan makna 
ganda

 Kalimat yang 
digunakan mudah 
difahami

 Konsistensi 
penggunaan istilah, 
symbol, nama 
ilmiah/bahasa asing 

8,9,10,11

3 keterlaksanaan  Kemenarikan sajian 
video

12,13,14,15,16,17
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 Kesesuaian durasi 
dengan alokasi 
waktu

 Kesesuaian evaluasi 
dengan materi

 Dapat digunakan 
secara individual 
maupun kelompok

 Efektifitas media

4 Tampilan visual

 Kejelasan 
penggunaan huruf

 Kesesuaian ilustrasi 
dengan materi

18,19,20,21

5 Aspek suara

 Kualitas suara
 Kejelasan suara
 Volume suara
 Kesesuaian musik

22,23,24,25

6 Kemudahan penggunaan
 Pengoprasian media
 Kepraktisan media

26,27
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Lembar Penilaian Ahli Materi

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah indikator penilaian dengan seksama 

2. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan 

penilaian Anda

3. Tuliskan komentar dan saran yang Anda berikan pada kolom yang telah 

disediakan 

Keterangan :

a. Skala penilaian 5 : Sangat baik

b. Skala penilaian 4 : Baik

c. Skala penilaian 3 : Cukup

d. Skala penilaian 2 : Kurang

e. Skala penilaian 1 : Sangat kurang

4. Deskripsi penilaian terdapat di halaman lampiran

No Aspek Kriteria
Nilai

Komentar
1 2 3 4 5

1 Kualitas isi

1. Isi sesuai dari 
sudut pandang 
disiplin ilmu

2. Konsep baik
3. Informasi pada 

video dan animasi  
memberikan 
pengetahuan baru

4. Memberikan 
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pengalaman 
belajar pada 
peserta didik

5. Informasi sesuai 
dengan 
perkembangan 
zaman

6. Kesesuaian 
contoh dengan 
materi

7. Evaluasi yang di 
gunakan baik 
untuk menguji 
kemampuan 
peserta didik

2 Kebahasaan

8. Bahasa yang 
digunakan 
komunikatif

9. Kalimat yang 
digunakan jelas 
(tidak 
menimbulkan 
makna ganda)

10. Kalimat yang 
digunakan mudah 
dipahami

11. Konsistensi 
Penggunaan 
Istilah, Simbol, 
Nama 
Ilmiah/Bahasa 
Asing

3
Keterlaksana

an

12. Sajian materi 
video menarik

13. Kesesuaian durasi 
dengan alokasi 
waktu

14. Evaluasi sesuai 
dengan materi

15. Dapat digunakan 
secara individual 
ataupun kelompok
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Komentar Umum dan Saran perbaikan

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

16. Video 
pembelajaran 
dalam media
interaktif sesuai 
dengan kebutuhan 
peserta didik

17. Efektifitas media

4
Tampilan 

visual

18. Kejelasan 
penggunaan huruf

19. Kesesuaian 
ilustrasi dengan 
materi

20. Ilustrasi 
memperjelas 
konsep atau 
materi

21. Ilustrasi 
membantu 
pemahaman

5 Aspek suara

22. Kualitas suara 
narrator

23. Kejelasan suara
24. Volume suara
25. Kesesuaian music

6
Kemudahan 
penggunaan

26. Pengoprasian 
media

27. Kepraktisan 
media

Jumlah total skor
Skor Penilaian Kelayakan
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Kesimpulan

Media pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0

pada materi suhu dan kalor dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan tanpa direvisi

2. Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

3. Tidak layak digunakan

Bandar lampung,         2017
Ahli Materi,

……………………………………
NIP
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Kisi-Kisi Instrumen untuk Guru SMA/MA

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Kualitas isi

 Isi materi sudah 
sesuai (lengkap)

 Informasi pada 
media memberikan 
pengetahuan baru

 Memberikan 
pengalaman belajar 
pada peserta didik

 Informasi sesuai 
dengan 
perkembangan 
zaman

 Kemenarikan sajian 
materi

 Kesesuaian contoh 
dengan fakta

1,2,3,4,5,6

2 Tampilan media

 Warna yang dipakai 
menrik

 Teks gambar jelas
7,8,9

3 Kualitas tekhnis

 Kemudahan 
penggunaan media

 Kesisteatisan 
susunan materi

 Kemenarikan media

10,11,12,13
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Lembar Penilaian Guru SMA/MA

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah indikator penilaian dengan seksama 

2. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan 

penilaian Anda

3. Tuliskan komentar dan saran yang Anda berikan pada kolom yang telah 

disediakan 

Keterangan :

a. Skala penilaian 5 : Sangat baik 

b. Skala penilaian 4 : Baik

c. Skala penilaian 3 : Cukup

d. Skala penilaian 2 : Kurang

e. Skala penilaian 1 : Sangat kurang

4. Deskripsi penilaian terdapat di halaman lampiran

Nama :

NIP :

Instansi :

Alamat instansi :

Bidang keahlian :
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No Aspek Kriteria
Nilai

Komentar
1 2 3 4 5

1.
Kualitas 

isi

1. Isi materi sudah 
sesuai (lengkap)

2. Informasi pada 
media memberikan 
pengetahuan baru

3. Memberikan 
pengalaman belajar 
pada peserta didik

4. Informasi sesuai 
dengan 
perkembangan 
zaman

5. Sajian materi video
dan gambar
menarik

6. Contoh yang 
diberikan sesuai 
dengan fakta

2.
Tampilan 

Media

7. Warna yang 
dipakai menarik

8. Teks dan gambar
jelas

9. Gambar pada 
media membantu 
mengingat materi 
yang dipelajari

3.
Kualitas 
Teknis

10. Media dapat 
digunakan dengan 
mudah

11. Urutan 
penyampaian 
materi tersusun 
secara sistematis

12. media 
pembelajaran ini 
sangat menarik

13. media 
pembelajaran ini 
tidak 
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membosankan
Jumlah total skor

Skor Penilaian Kelayakan

Komentar Umum dan Saran perbaikan

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Kesimpulan
Media pembelajaran mobile pocket book menggunakan macromedia flash 8.0

pada materi suhu dan kalor dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan tanpa direvisi

2. Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

3. Tidak layak digunakan

Bandar Lampung, 2017
Guru SMA/MA

………………………………
NIP
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Kisi-Kisi Instrumen Respon Peserta Didik

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Kualitas isi

 Isi materi sudah 
lengkap

 Materi disajikan 
dengan animasi 
penunjang

 Informasi pada 
media memberikan 
pengetahuan baru

 Memberikan 
pengalaman belajar 
pada peserta didik

 Informasi sesuai 
dengan 
perkembangan 
zaman

 Kemenarikan 
sajian materi

 Kesesuaian contoh 
ayat dengan fakta 
dalam materi

1,2,3,4,5,6,7,8

2 Tampilan media

 Warna yang 
dipakai menrik

 Teks gambar dan 
animasi tampak 
jelas

9,10,11

3 Kualitas tekhnis

 Kemudahan 
penggunaan media

 Kesistematisan 
susunan materi

 Kemenarikan 
media

12,13,14,15
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Lembar Respon Peserta Didik

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 Pada Materi Suhu Dan Kalor

Petunjuk pengisian :

1. Bacalah indikator penilaian dengan seksama 

2. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan 

penilaian Anda

3. Tuliskan komentar dan saran yang Anda berikan pada kolom yang telah 

disediakan 

Keterangan :

a. Skala penilaian 5 : Sangat baik 

b. Skala penilaian 4 : Baik

c. Skala penilaian 3 : Cukup

d. Skala penilaian 2 : Kurang

e. Skala penilaian 1 : Sangat kurang

4. Deskripsi penilaian terdapat di halaman lampiran

No Aspek Kriteria
Nilai

Komentar
1 2 3 4 5

1.
Kualitas 

isi

1. Setelah belajar 
menggunakan media 
ini saya dapat 
memahami materi 
suhu dan aklor 

Nama :

Kelas :

Mata Pelajaran :
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dengan baik 
2. Setelah belajar 

menggunakan media 
ini saya memperoleh 
pengetahuan baru 

3. Setelah belajar 
menggunakan media 
ini Menurut saya 
sajian dalam materi 
media pembelajaran 
mobile pocket book
ini menarik

5. Setelah belajar 
menggunakan media 
ini Pemahaman 
materi semakin 
meningkat 

6. Sajian materi video, 
animasi dan gambar 
menarik

7. Soal-soal dalam 
media pembelajaran 
ini sangat menarik.

8. Ayat dalam media 
pembelajaran dapat 
menambah wawasan
pengetahuan

2.
Tampilan 

Media

9. Warna yang dipakai 
menarik

10. Teks, gambar, dan 
animasi  tampak 
jelas

11. Gaya penyajian 
media ini sangat 
menarik

3.
Kualitas 

Teknis

12. Media ini dapat 
digunakan dengan 
mudah

13. Media ini sangat 
praktis dan mudah 
dibawa kemana-
mana.
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14. Media pembelajaran 
ini tidak 
membosankan

15. Setelah belajar 
menggunakan media 
ini saya lebih 
berminat untuk 
mempelajari fisika 
lebih lanjut.

Jumlah total skor

Skor Penilaian Kelayakan

Bandar Lampung,   2017

……………………….
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Dokumetasi Uji Coba Produk Di Tiga Sekolah
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