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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERUPA BUKU 
SAKU BERBASIS ANDROID PADA MATERI FLUIDA STATIS

Oleh

Almira Eka Damayanti
1311090134

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui cara pengembangan media 
pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis; 2) 
mengetahui kelayakan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android 
pada materi fluida statis, dengan rumusan masalah; 1) bagaimanakah cara 
mengembangkan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada 
materi fluida statis?; 2) apakah media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis 
android pada materi fluida statis layak digunakan dalam pembelajaran?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development) dengan menggunakan model dari Borg & Gall yang diadaptasi 
dari model pengembangan Sugiono. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas XI SMA Al-Huda Jatiagung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan SMK 
Negeri 6 Bandar Lampung. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, angket 
respon pendidik dan peserta didik, angket validasi ahli materi dan ahli media. Jenis 
data yang dihasilkan adalah data kualitatif yang dianalisis dengan pedoman kriteria 
kategori penilaian untuk menentukan kualitas produk.

Hasil penelitian ini adalah; telah dikembangkan media pembelajaran fisika 
berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis; kualitas media 
pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis 
berdasarkan penilaian ahli materi mendapatkan penilaian persentase rata-rata 79,85% 
dalam kategori layak, penilaian ahli media mendapatkan penilaian persentase rata-
rata  87,96 % dalam kategori sangat layak dan penilaian guru SMA/SMK
mendapatkan penilaian persentase rata-rata sebesar 87,77% dengan kategori sangat 
layak, sedangkan  respon peserta didik ketiga sekolah tersebut memperoleh nilai 
presentase rata-rata sebesar 83,92% dalam kategori sangat layak. Berdasarkan 
penilaian oleh  ahli materi, ahli media, pendidik dan respon peserta didik maka dapat 
disimpulkan bahwa buku saku fisika berbasis android layak digunakan sebagai media 
pembelajaran. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Buku Saku, Android, Fluida Statis, R&D
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MOTTO

 ُ َّ تُِكۡم َال تَۡعلَُموَن َشیۡ وَٱ ھَٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ رَ وَ ٱلسَّۡمعَ ا َوَجَعَل لَُكُم  ٗٔ أَۡخَرَجُكم مِّ ٱۡألَۡبَصٰ
    ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َدةَ ٔ ِٱۡألَفۡ وَ 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur”.

(Q.S An-Nahl: 78)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Pendidikan 

juga merupakan suatu tolok ukur kualitas dalam kemajuan bangsa, karena suatu 

pendidikan dalam negara maju akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang 

meningkatkan mutu pendidikan guna menghasilkan sumberdaya manusia 

yang berkualitas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.1

Dalam melaksanakan hal tersebut pemerintah memanfaatkan kemajuan 

Teknologi Informasi dalam dunia pendidikan.2 Pemanfaatan teknologi informasi 

tersebut guna menciptakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. 

                                                
1 Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, ayat 1.
2 Abdul Haris, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pendidikan (Kajian Pada Mata 

Kuliah Kewarganegaraan)”. Jurnal Angkasa, Vol. VII No.1 (Mei 2015), h.47



2

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang 

sangat besar dalam setiap aspek kehidupan manusia.3 Salah satunya ialah dalam 

dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan perkembangan iptek terjadi pada 

proses pembelajaran adalah dengan banyaknya sumber belajar dan media 

pembelajaran yang baru serta lebih menarik. Selain itu metode pembelajaran juga 

banyak mengalami perkembangan ditandai dengan bervariasinya metode yang 

digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar.

Di  dalam  Islam  belajar  merupakan  suatu  keharusan  atau  kewajiban  

bagi  umatnya.  Pentingnya  suatu  pendidikan  terkandung  dalam wahyu 

pertama-Nya surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi tentang prinsip dasar ilmu 

pengetahuan

                

              

Artinya :
(1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia 
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah,(4)Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam. (5)Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya (QS. al-alaq (96) ayat 1-5).4

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu belajar dengan membaca,

menelaah dan meneliti segala sesuatu yang menjadi fenomena dan gejala 

                                                
3 Putu Mardiyasa, I Made Agus, I Ketut, “ Film Animasi Pembelajaran Sistem Pencernaan 

Manusia pada Kelas VIII SMP Negeri 3 Banjar Tahun Ajaran 2015/2016”. Kumpulan Artikel 
Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika(KARMAPATI), Vol.5 No.2 (2016), h.2

4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 
2005, h.479
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yang terjadi di jagad raya ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bukan 

hanya pengetahuan yang terkait urusan surgawi saja tetapi juga 

urusan duniawi. Salah satu ilmu yang mempelajari tentang fenomena dan gejala 

yang terjadi di jagad raya ini adalah fisika.

Fisika adalah salah satu cabang sains yang mendasari perkembangan 

teknologi maju dan konsep mengenai alam.  Banyak kajian yang telah dilakukan 

menemukan kenyataan bahwa banyak pelajar mengalami kesukaran dalam 

mempelajari konsep, prinsip, teori dan hukum-hukum fisika. Sebagian besar 

pendidik mata pelajaran fisika di Indonesia miskin kreativitas, wawasan,

pengetahuan, serta tidak progresif.5Hal ini menyebabkan adanya pandangan-

pandangan yang sulit terhadap mata pelajaran fisika serta menyebabkan motivasi 

belajar fisika menjadi rendah. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran ialah media pembelajaran.

Media merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran serta membuat metode pembelajaran 

bervariasi.6 Dengan adanya media pembelajaran yang bervariasi tersebut dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta membantu memudahkan dalam 

penyampaian materi dari yang rumit menjadi lebih sederhana. 
                                                

5 Mundilarto di dalam Muhammad Nasir. “Pembelajaran Fisika yang Menyenangkan 
Interaktif dan Komunikatif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Sekolah Menengah 
Atas (SMA)”. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, Vol. 2 (2015), h.939

6 Septiana Vicky, Supurwoko, Sri Budiawanti. “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika 
Dalam Bentuk Pocket Book pada Materi Alat Optik Serta Suhu dan Kalor Untuk Kelas X SMA”. 
Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF). Vol. 3 (1),  2013, h.14
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Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media 

pembelajaran juga ikut berkembang. Salah satu media yang berbasis teknologi 

adalah M-learning (mobile learning). Mobile learning berkembang akibat dari 

perkembangan  teknologi komunikasi yaitu smartphone. Android merupakan 

operasi sistem smartphone yang sekarang sedang populer.7

Smartphone memiliki berbagai fungsi berbasis internet. Selain dapat 

digunakan untuk panggilan suara, smartphone dapat digunakan pada layanan 

messenger, media sosial, permainan dan sejenisnya untuk berkomunikasi dengan 

teman-teman serta cepat untuk mendapatkan informasi.8

Saat ini pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Sebuah lembaga 

riset menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima daftar pengguna 

smartphone terbesar di dunia. Data tersebut dilansir oleh Horace H. Dediu melalui 

webnya, asymco.com. Pada laman detik.com tertulis jika populasi Android telah 

mrncapai lebih dari 1 miliar, sedangkan iOS mencapai 700 juta.9

Dengan banyaknya fasilitas aplikasi pada smartphone, menjadikan 

smartphone multifungsi. Tetapi, peserta didik kebanyakan tidak memanfaatkan 

smartphone dengan baik, hanya sebatas untuk permainan dan media sosial saja.10

Ketertarikan peserta didik pada permainan dan media sosial inilah yang membuat 

aplikasi-aplikasi edukasi jarang digunakan, serta pengembangan media 

                                                
7 Anwarul Umam, Surantoro, Dyah Fitriana, “Pengembangan 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 Fisika dan Pendidikan Fisika (SNFPF), 
Vol. 6 (1), 2015, h.186

8  Wonjae Choi, et. al. “The Effects of Laughter Therapy Interventions for Smartphone 
Addicts.” International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Vol.8 (4), 2016, h.190

9 Sharen Gifary, Iis Kurnia N, “Intensitas Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku 
Komunikasi.” Jurnal Sosioteknologi, Vol. 14 No. 2, Agustus 2015, h.170

10 Anwarul Umam, Surantoro, Dyah Fitriana, loc. cit.
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pembelajaran berbasis android masih sangat sedikit. Media pembelajaran 

berbasis android seperti aplikasi-aplikasi edukasi ini dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan ajar.

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar memegang

peranan penting untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 11

Dengan adanya bahan ajar dapat memudahkan pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Pendidik dapat mengembangkan bahan ajar lebih bervariasi 

agar menjadi lebih menarik dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satu 

bahan ajar yang digunakan ialah buku teks.

Buku teks sampai saat ini masih merupakan sumber informasi utama dalam 

proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Pembelajaran Sains pada 

umumnya dan Fisika khususnya berpusat pada buku teks sejak tahun 1820-an.12

Buku teks dapat mendukung terwujudnya program pembelajaran yang baik 

dimana belajar di sekolah diarahkan lebih banyak pada siswa sebagai subyek 

pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator.

Buku teks atau buku ajar dapat dikembangkan menjadi pocket book atau 

yang lebih dikenal dengan buku saku. Menurut Kamus Besar Indonesia, buku 

saku adalah buku buku yg diterbitkan dl ukuran kecil (sekitar 17 x 11 cm).13

                                                
11 Ary Purmadi, Herman Dwi Surjono, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis WEB 

Berdasarkan Gaya Belajar Sisiwa Untuk Mata Pelajaran Fisika,” Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, 
Vol. 3 No.2, Oktober 2015, h.152

12 Septiana Vicky, Supurwoko, Sri Budiawanti, loc. cit.
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Pengertian Buku Saku (2008), h.230
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Buku  saku  termasuk dalam media cetak, namun media cetak cenderung 

kurang diminati oleh siswa karena kurang menarik dan membosankan. Siswa 

cenderung memilih media elektronik dan internet sebagai sumber belajar.14

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, buku saku dapat dikembangkan 

menggunakan aplikasi elektronik mobile learning, dimana buku saku elektronik 

ini lebih praktis untuk dibawa kemana saja serta dapat dibaca kapan saja sebagai 

bahan belajar mandiri peserta didik. Buku saku elektronik ini dibuat semenarik 

mungkin dengan memuat beberapa konten dalam bentuk teks, gambar, suara 

animasi, video, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan pendidik mata pelajaran fisika di SMA Al-

Kautsar, SMA Al-Huda dan SMK Negeri 6 Bandar Lampung, didapatkan hasil 

bahwa proses pembelajaran fisika yang berlangsung selama ini masih sering 

menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan pembelajaran fisika dalam 

seminggu hanya terjadi dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 45 menit, 

sedangkan materi yang diajarkan cukup banyak. Media yang digunakan oleh 

guru hanya berupa powerpoint dan sesekali menggunakan animasi flash, untuk 

memaksimalkan waktu guru memberikan softcopy powerpoint tersebut sebagai 

belajar mandiri peserta didik. Untuk pelaksanaan praktikum dilakukan hanya 

pada materi tertentu saja, dikarenakan keterbatasan waktu yang ada.

                                                
14 Irfan Bagus Irawan, Jovi Alang Musthofa, Muhammad Yusuf Iriyanto, “Pembuatan Media 

Pembelajaran Mobile Pocket Book Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Professional CS6
Pada Materi Usaha Dan Energi”. Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek, (2016), h.684
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Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan peneliti dari beberapa 

sekolah yaitu SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, SMA Al-Huda Jatiagung, dan 

SMK Negeri 6 Bandar Lampung diperoleh data-data sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak peserta didik yang belum memiliki buku pegangan berupa 

buku-buku panduan, selain itu media yang digunakan pendidik masih sederhana 

seperti papan tulis, buku cetak, LCD dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi 

serta wawancara dengan peserta didik, hampir seluruh peserta didik memiliki 

smartphone dengan sistem operasi Android, yang digunakan sebagai penunjang 

belajar namun sebatas mengakses internet untuk mengumpulkan informasi dan 

selebihnya digunakan untuk komunikasi dan hiburan. Banyaknya jumlah 

kepemilikan smartphone di kalangan peserta didik saat ini dapat dijadikan sebagai 

peluang pengembangan media pembelajaran pada smartphone berbasis android. 

Untuk saat ini belum ada aplikasi andorid yang digunakan pendidik dan peserta didik

sebagai media pembelajaran fisika di kelas maupun di luar kelas. Hal ini akan 

mendukung strategi belajar mandiri yang diterapkan oleh guru.

Sebelumnya telah dikembangkan pula penelitian yang relevan dengan

melakukan penelitian berupa media pembelajaran yang dikembangkan dibuat 

seramah mungkin kepada penggunanya dengan memberikan kemudahan dalam 

menjalankannya, yaitu materi yang disimulasikan secara langsung dengan 

membuka halaman beranda pada aplikasi fluida statis kemudian menghadapkan 

kamera mobile phone pada marker buku saku fisika sehingga pada layar mobile 

phone akan menampilkan simulasi. Pada Buku Saku Fisika terdapat 3 bagian yang 
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terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.15 Peneliti lainnya melakukan 

penelitian berupa mobile pocketbook yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

Halaman depan, halaman tutorial, halaman pustaka, halaman kreator dan 

halaman keluar. Halaman depan berisi judul dan tombol menuju halaman menu, 

sedangkan halaman menu berisi daftar sub materi Fluida Statis dan tombol 

menuju latihan soal dan evaluasi.16 Hasil penelitian relevan lainnya ialah 

mengembangkan media pembelajaran berbentuk pocket book ini yang terdiri dari 

beberapa bagian yaitu : sampul depan, menu, materi, latihan, dan evaluasi. 17

Beda penelitian yang peneliti lakukan terhadap peneliti-peneliti sebelumnya 

adalah buku saku yang dikembangkan ini diterapkan pada pembelajaran fisika 

khususnya materi fluida statis, selain itu buku saku dikembangkan menggunakan 

pendekatan saintifik dalam penyusunan materinya, sehingga materi dapat 

tersusun secara sistematis dan pada setiap materi terdapat contoh dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu pada evaluasi diberikan sepuluh soal beserta 

penyelesaiannya, sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi yang 

diberikan.

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran dengan judul “PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERUPA BUKU SAKU BERBASIS 

ANDROID PADA MATERI FLUIDA STATIS” dengan sajian yang lebih 

                                                
15 Riska Septianita, Widjianto, Hartatiek, “Pengembangan Media Belajar Buku Saku Fisika 

Dengan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android Pada Materi Fluida Statis Untuk Siswa Kelas 
X SMA IPA,” Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, Vol. 2 (1), 2014, h.4

16 Anwarul Umam, Surantoro, Dyah Fitriana, op. cit., h.188
17 Irfan Bagus Irawan, Jovi Alang Musthofa, Muhammad Yusuf Iriyanto, op. cit., h.685
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menarik di bandingkan buku saku elektronik khususnya untuk kalangan peserta 

didik Sekolah Menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi :

1. Kurangnya motivasi terhadap siswa

2. Pendidik masih kurang dalam memanfaatkan suatu media

3. Keterbatasannya waktu dalam proses pembelajaran di sekolah

4. Peserta didik masih jarang menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi

5. Peserta didik sebagian besar masih belum memiliki buku pegangan fisika

6. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam proses 

pembelajaran

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian dan pengembangan yang dibatasi oleh 

peneliti adalah sebagai berikut :

1. Media pembelajaran yang digunakan berupa buku saku berbasis android

2. Materi yang disajikan hanya pokok bahasan fluida statis

3. Subjek penelitian ialah siswa-siswi SMA/ SMK kelas XI

4. Pengujian produk dibuat hanya meliputi penilaian kualitas buku saku berbasis 

android dan tidak diujicobakan pengaruhnya terhadap prestasi siswa.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat di 

rumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimankah cara menghasilkan produk melalui pengembangan media 

pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida 

statis??

2. Apakah media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada 

materi fluida statis layak digunakan dalam pembelajaran?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan 

peneliti maupun pembaca, serta penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut, dengan tema yang sama akan tetapi 

menggunakan metode dan teknik analisa yang berbeda, demi kemajuan ilmu 

pengetahuan

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti mengenai media 

pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dalam mata pelajaran fisika

b. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi serta membantu peserta 

didik untuk lebih memahami dalam proses belajar dan meningkatkan 

perhatian dan minat peserta didik pada pelajaran fisika.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Media

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D). Metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development merupakan metode yang 

digunakan untuk menghasilakn produk tertentu serta menguji keefektifan 

produk tersebut.1

Menurut Sugiono ada beberapa istilah tentang penelitian dan 
pengembangan. Borg and gall menggunakan nama Research and 
Development / R&D yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan 
pengembangan. Richey dan Kelin, menggunakan nama Design and 
Development Research yang dapat diterjemahkan menjadi Perancangan 
Dan Penelitian Pengembangan. Thiaragajan menggunakan model 4D 
yang merupakan singkatan dari Define, Design, Development and 
Dissemination, Dick and Carry menggunakan istilah ADDIE (Analysis. 
Design, Development, Implementation, Evaluation), dan Development 
Research, yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan.”2

Penelitian ini peneliti mengembangkan suatu media belajar fisika berupa 

buku saku berbasis android pada materi fluida statis. Model penelitian dan 

                                                          
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015). Cet 

21, h.407
2 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development (Bandung: 

Alfabeta, 2015). Cet 21, h.28
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pengembangan yang digunakan ialah Borg and Gall yang dikemukakan oleh 

Sugiyono.

Penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah model 

pengembangan berbasis industri yang melalui beberapa tahapan dengan tujuan 

menghasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi  standarisasi 

tertentu, yaitu efektif, efisien dan berkualitas.3

Dalam penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang dapat diterapkan 

dalam lembaga pendidikan, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and 

Development (R&D)

                                                          
3 Borg & Gall di dalam Yuberti, “Penelitian Dan Pengembangan Yang Belum Diminati Dan 

Perspektifnya”, Kompilasi Artikel 30 April 2016, h. 13
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Dalam diagram diatas langkah-langkah penggunaan metodee Research 

and Development (R&D) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Potensi dan Masalah
Pada tahap ini dibutuhkan studi literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam 
skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.

2. Pengumpulan Data
Setelah potensi dan masalah telah diketahui, maka diperlukan berbagai 
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 
tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk
Pada tahap ini, peneliti mengembangkan bentuk permulaan dari produk 
yang akan dihasilkan. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar 
atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai 
dan membuatnya.

4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 
rancangan produk. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 
menghadirkan beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai 
produk yang dirancang. Validasi ini dapat dilakukan dengan forum 
diskusi

5. Perbaikan Desain
Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan para ahli lainnya, maka 
akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya diperbaiki 
oleh peneliti.

6. Uji Coba Produk
Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 
pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji 
coba produk di maksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektifitas, efisiensi 
dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan.

7. Revisi Produk
Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli agama dan ahli 
desain, maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan 
tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik 
lagi.

8. Ujicoba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk 
tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Produk 
tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk 
perbaikan lebih lanjut.
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9. Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam lembaga 
pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan.

10. Pembuatan Produk Masal
Bila produk tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali 
pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga 
pendidikan. Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk 
yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi 
masal.4

Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan 

dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan mengingat waktu 

yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. Tujuh langkah yang digunakan 

adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tujuh Langkah-langkah Penelitian Metode Research 
and Development (R&D)

B. Acuan Teoretis

1. Media Pembelajaran

Media merupakan bentuk jamak dari medium, secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Dalam dunia pendidikan media diartikan alat dan 

                                                          
4 Sugiono, op. cit., hh.408-427

Potensi dan
Masalah

Pengumpula 
data

Desain
Produk

Validasi 
Desain

Revisi 
Desain

Ujicoba 
Produk

Revisi 
Produk



15

bahan yang digunakan pada kegiatan pembelajaran5 Media juga 

didefinisikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan 

untuk kegiatan tersebut.6 Dapat disimpulakan bahwa media merupakan 

segala bentuk atau benda yang dapat digunakan dalam suatu kegiatan.

Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar berperan sangat 

penting.7 Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya.8 Berbeda dengan definisi sebelumnya,

belajar adalah modifikasi atau memperteguhkan kelakuan melalui 

pengalaman.9 Jadi, dapat disimpulkan pengertian belajar merupakan suatu 

proses untuk merubah tingkah laku serta pengalaman yang lebih baik dari 

sebelumnya.

Pembelajaran adalah suatu hal yang tersusun dari unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.10 Proses pembelajaran 

juga dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

                                                          
5 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung : Satu Nusa, 2010), h.4
6 National Education Association (NEA)  di dalam Tejo Nurseto, “Membuat Media 

Pembelajaran yang Menarik.” Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8 (1), April 2011, h. 20
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.36
8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.1
9 Oemar Hamalik, loc. cit.,
10 Ibid., h.57
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dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.11 Pada proses 

pembelajaran, media pembelajaran merupakan suatu penyalur pesan dari 

guru kepada siswa.

Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.12 Sementara itu, pendapat

lain menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan 

sebagainya.13

Adapun kelebihan kemampuan media adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan fiksatif, dengan kemampuan ini obyek atau kejadian dapat 
digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian disimpan dan jika 
diperlukan dapat diputar kembali.

2. Kemampuan manipulatif, media dapat menampilakan suatu objek 
dengan berbagai perubahan.

3. Kemampuan distributif, media dapat menjangkau audiens yang 
jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak.14

Manfaat media dalam pengajaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan 
belajar (rate of learning)

2. Memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual
3. Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah
4. Pengajaran dapat dilakukan secara mantap
5. Meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar (immediacy learning),dan 
6. Memberikan penyajian pendidikan lebih luas.15

                                                          
11 Rosary Rahmatin dan Siti Khabibah, “Pengembangan Media Permainan Kartu UMATH 

(Uno Mathematics) Dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Pokok Operasi Bilangan Bulat.” 
Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 1 (5), 2016, h.68

12 Umar, “MEDIA PENDIDIKAN: Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,” Jurnal 
Tarbawiyah, Vol.10 (2), Juli-Desember 2013, h. 129

13 Briggs di dalam Umar, “MEDIA PENDIDIKAN: Peran dan Fungsinya dalam 
Pembelajaran,” Jurnal Tarbawiyah, Vol.10 (2), Juli-Desember 2013, h. 129

14 Gerlach & Ely  di dalam Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung : Satu Nusa, 2010), h.8
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Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan ialah multimedia 

pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia 

yang dilengkapi dengan alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh para 

pengguna sehingga dapat memilih apa yang dikehendaki.16 Multimedia 

pembelajaran sangat berperan dalam proses pembelajaran. Dimana 

multimedia pembelajaran dapat berupa aplikasi multimedia yang 

memudahkan penyampaian suatu materi pada proses pembelajaran.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, multimedia pembelajaran 

memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual.

2. Bersifat interaktif, yaitu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi

respon pengguna.

3. Bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain.17

                                                                                                                                                                     
15 Ely di dalam Nunu Mahnun, “MEDIA PEMBELAJARAN (Kajian terhadap Langkah-

langkah Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran),” Jurnal Pemikiran Islam, 
Vol.37 (1), Januari-Juni 2012, h. 27

16 Daryanto, op. cit., h. 53
17 Ibid., h. 54
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2. Buku Saku

a. Pengertian Buku Saku

Buku teks  merupakan salah satu sumber informasi yang masih 

digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. 

Umumnya buku teks memiliki ukuran yang relatif besar, serta uraian 

materinya juga relatif panjang. 18 Buku teks dapat dikembangkan 

menjadi buku saku. Buku saku disajikan dengan materi yang ringkas.

Buku teks atau buku ajar dapat dikembangkan menjadi pocket book

atau yang lebih dikenal dengan buku saku. Menurut Kamus Besar 

Indonesia, buku saku adalah buku buku yg diterbitkan dl ukuran kecil 

(sekitar 17 x 11 cm).19 Buku saku adalah buku yang ukurannya kecil 

seukuran saku sehingga efektif untuk dibawa kemana-mana dan dapat 

dibaca kapan saja pada saat dibutuhkan.20 Sehingga dapat disimpulkan 

buku saku merupakan buku dengan ukuran yang kecil dan ringan serta 

praktis untuk dibawa kemana-mana.

b. Fungsi Buku Saku

Fungsi dari buku saku yaitu: 

1. Fungsi Atensi

                                                          
18 Septiana Vicky, Supurwoko, Sri Budiawanti, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika 

Dalam Bentuk Pocket Book pada Materi Alat Optik Serta Suhu dan Kalor Untuk Kelas X SMA”. 
Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF). Vol. 3 No. 1 (2013), h.14

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Pengertian Buku Saku (2008), h.230
20 Fahtria Yuliani dan Lina Herlina, “Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global 

Untuk SMP,” Unnes Journal of Biology Education, Vol.4 (1), 2015, h.105
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Media buku saku dicetak dengan kemasan kecil dan full colour
sehingga dapat menarik dan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 
pada isi materi yang tertulis didalamnya.

2. Fungsi Afektif
Penulisan rumus pada media buku saku dan terdapat gambar 

pada keterangan materi sehingga dapat meningkatkan kenikmatan 
siswa dalam belajar.

3. Fungsi Kognitif
Penulisan rumus dan gambar dapat memperjelas materi yang 

terkandung didalam buku saku sehingga dapat mempelancar 
pencapaian tujuan pembelajaran.

4. Fungsi Kompensatoris
Penulisan materi pada buku saku yang singkat dan jelas dapat 

membantu siswa yang lemah membaca untuk memahami materi 
dalam teks dan mengingatnya kembali.

5. Fungsi Psikomotoris
Penulisan materi buku saku yang singkat dan jelas dapat 

mempermudah siswa untuk menghafalkannya.
6. Fungsi Evaluasi

Penilaian kemampuan siswa dalam pemahaman materi dapat 
dilakukan dengan mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat pada 
buku saku.21

c. Manfaat Buku Saku

Manfaat buku saku dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1. Penyampaian materi dengan menggunakan buku saku dapat 
diseragamkan.

2. Proses pembelajaran dengan menggunakan buku saku menjadi lebih 
jelas, menyenangkan dan menarik karena desainnya yang menarik 
dan dicetak dengan full colour.

3. Efisien dalam waktu dan tenaga. Buku saku yang dicetak dengan 
ukuran kecil dapat mempermudah siswa membawanya dan 
memanfaatkan kapanpun dan dimanapun. 

4. Penulisan materi dan rumus yang singkat dan jelas pada buku saku
dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

5. Desain buku saku yang menarik dan full colour dapat menumbuhkan 
sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar.22

                                                          
21 Nurul Hidayati, Jamzuri, dan Dwi Teguh Rahardjo, “Perbedaan Hasil Belajar Antara 

Menggunakan Media Pocket Book dan Tanpa Pocket Book Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar 
Kelas X.” Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1 (1), 2013, h.167
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d. Hal yang Diperhatikan dalam Penyusunan Buku Saku

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku saku 

adalah sebagai berikut :

1. Konsisten penggunaan simbol dan istilah pada buku saku
2. Penulisan materi secara singkat dan jelas pada buku saku
3. Penyusunan teks materi pada buku saku sedemikian rupa mudah 

dipahami
4. Memberikan kotak atau label khusus pada rumus, penekanan materi 

dan contoh soal
5. Memberikan warna dan desain menarik pada buku saku
6. Ukuran font standar isi adalah 9-10 point, jenis font menyesuaikan 

isinya
7. Jumlah halamannya kelipatan dari 4, misalnya 12 halaman, 16 

halaman,20 halaman, 24 halaman, dan seterusnya.23

3. Buku Saku Berbasis Android

Buku saku merupakan salah satu jenis media cetak. Namun media 

cetak banyak kurang diminati siswa karena kurang menarik serta 

membosankan. Siswa cenderung memanfaatkan media elektronik serta 

internet. Karena perkembangan kemajuan teknologi, buku saku dapat 

dikembangkan dengan aplikasi elektronik mobile learning. 24 Kelebihan 

buku saku berbasis Android ini adalah sajian materi yang ringkas. Buku 

saku elektronik ini dibuat semenarik mungkin dengan memuat beberapa 

konten dalam bentuk teks, gambar, suara animasi, video, dan lain-lain.

Selain itu buku saku dapat digunakan pada telepon seluler membuat buku 

                                                                                                                                                                     
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Irfan Bagus Irawan, Jovi Alang Musthofa, Muhammad Yusuf Iriyanto, “Pembuatan Media 

Pembelajaran Mobile Pocket Book Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Professional CS6
Pada Materi Usaha Dan Energi”. Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek, (2016), h.684
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ini praktis untuk dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja melalui 

telepon seluler. 

Buku saku ini dapat dijadikan suplemen untuk siswa belajar 

mandiri. Selain itu materi yang disajikanpun sederhana tetapi tidak 

meninggalkan konsep yang harus dipahami.25

4. Materi Fluida Statis

Fluida adalah zat yang mengalir karena tidak dapat menahan 

tegangan geser. Tetapi fluida dapat mengeluarkan gaya yang tegak lurus 

dengan permukaannya. 26 Fluida ada dua macam yaitu zat cair dan zat 

gas.

Fluida memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan 

kita. Contohnya air sebagai salah satu jenis fluida. Fluida sebagai zat 

yang mengalir dapat berada dalam dua kondisi yaitu saat fluida tidak 

bergerak (fluida statis) dan saat fluida bergerak (fluida dinamis).

a. Massa Jenis

Massa jenis ( density ) , didefinisikan sebagai massa per satuan 

volume.

                                                          
25 Anwarul Umam, Surantoro, Dyah Fitriana, “Pengembangan 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 Fisika dan Pendidikan Fisika (SNFPF), 
Vol.6 (1), 2015, h.186

26 David Halliday, Robert Resnick, dan Jearl Walker, Fisika Dasar Edisi 7 Jilid 1 (Jakarta : 
Erlangga, 2010), h 387
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= 	
Keterangan := massa jenis (kg/m3)= massa benda (kg)
v = volume benda (m3) 27

Massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat murni seperti 

emas murni, bisa memiliki berbagai ukuran atau massa tetapi massa 

jenis akan sama untuk seluruhnya. Satuan SI untuk massa jenis adalah 

kg/m3, kadang-kadang massa jenis dinyatakan dalam g/m3.28 Perbedaan 

massa jenis pada suatu benda/ zat cair menimbulkan batas atau perbedan 

kedudukan, zat cair yang memiliki massa jenis kecil memilki 

Permukaan lebih tinggi daripada zat cair yang memiliki massa jenis 

lebih besar.

Tidak bercampurnya air laut dan air karena perbedaan massa jenis, 

juga dijelaskan pada ayat al quran di bawah ini: 

         

             

Artinya : Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir 
(berdampingan); yang Ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi 

                                                          
27 Ibid., h. 388
28 Giancoli, Fisika Edisi kelima (Jakarta : Erlangga, 2001), h 325
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pahit; dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang 
menghalangi. (QS. Al-Furqan : 53).29

b. Tekanan 

Tekanan merupakan besaran fisika yang dapat menunjukkan 

karakteristik suatu bahan, kekuatan suatu bahan dapat ditunjukkan 

dengan besarnya tekanan yang mampu diterimanya.

Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas.30Tekanan 

dirumuskan sebagai berikut :

P = 

Keterangan : 
P = tekanan (Pa)
F = Gaya tekan (N)
A = luas bidang tekan (m2) 31

Satuan SI untuk tekanan adalah pascal, dimana 1 pascal = 1 Pa = 1 N/m2

c. Tekanan Hidrostatis

Tekanan Hidrostatis adalah tekanan dalam fluida tak bergerak yang 

diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis hanya 

mengukur besarnya tekanan suatu benda pada kedalaman tertentu di 

dalam zat cair. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di 

dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik 

                                                          
29 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 

2005, h.291
30 Purwoko dan Fendi, Fisika 2 SMA Kelas XI, (Jakarta : Yudhistira, 2010), h.103
31 Giancoli, op. cit., h.326
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tersebut. Jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah p, 

menurut konsep tekanan, besarnya p dapat dihitung dari perbandingan 

antara gaya berat fluida (F) dan luas permukaan bejana (A).

= 	
Dimana Gaya berat fluida (F) merupakan perkalian antara massa 

fluida dengan percepatan gravitasi Bumi, ditulis

P = 
.

Oleh karena     = 	 .
Persamaan tekanan oleh fluida dituliskan sebagai

= 	 . .
Volume fluida di dalam bejana merupakan hasil perkalian antara 

luas permukaan bejana (A) dan tinggi fluida dalam bejana (h). Oleh 

karena itu, persamaan tekanan di dasar bejana akibat fluida 

setinggi h dapat dituliskan menjadi :

Ph = . .

Keterangan :
Ph = tekanan hidrostatis (N/m2)
ρ = massa jenis fluida (kg/m3)
g = percepatan gravitasi (m/s2), dan
h = kedalaman titik dari permukaan fluida (m).32

                                                          
32 Ibid., h.327
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d. Hukum Pascal

Hukum pascal berbunyi “Tekanan yang diberikan pada fluida dalam 

suatu tempat akan menambah tekanan keseluruhan dengan besar yang 

sama”.33

Hukum Pascal digunakan dalam berbagai peralatan yang bekerja 

dengan prinsip hidrolik. Sesuai dengan hukum pascal bahwa tekanan 

yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama 

besar ke segala arah, maka tekanan yang masuk pada penghisap pertama 

sama dengan tekanan pada penghisap kedua. Sehingga persamaan 

hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut:

P1 = P2

= 

Keterangan :
P = tekanan (pascal) 
F = gaya (newton)
A = luas permukaan penampang (m2) 34

e. Hukum Archimedes

Hukum Archimedes berbunyi “semua benda yang dimasukkan 

sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas 

dari zat cair tersebut sebesar berat zat cair yang dipindahkan.”.35

                                                          
33 Ibid., h. 329.
34 Siswanto dan Sukardi, Kompetensi Fisika: Untuk SMA/MA Kelas XI (Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h.158
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Gaya yang disebabkan oleh tekanan permukaan benda bagian atas 

adalah F1= P1 A = gh1A. Dengan cara yang sama, fluida memberi gaya 

keatas pada bagian bawah permukaan benda yang sama dengan F2= P2

A= gh2A. Maka gaya total yang disebabkan tekanan fluida disebut 

gaya apung, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Fa = F2 – F1

Fa = gA(h2-h1)
Fa = gAh
Fa = gV

Keterangan  :
Fa  = gaya angkat (N)
ρ    = massa jenis zat cair (kg/m3)
V = volume benda yang tercelup (m3)
g    = percepatan gravitasi (m/s2) 36

Al-Qur’an telah menyinggung tentang gaya apung dan prinsip 

Archimedes dalam QS. Asy Syu’ara’ ayat 32 berikut.

           

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal 
kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.37

Gaya apung merupakan konsep fisika yang mendasari berbagai 

produk teknologi. Benda-benda yang di masukkan pada fluida 

tampaknya mempunyai berat yang lebih kecil saat berada di luar fluida 

                                                                                                                                                                     
35 Ibid., h.161
36 Giancoli, Op.Cit, h. 333
37 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 

2005, h.294
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tersebut. Gaya apung adalah gaya berarah ke atas yang dikerjakan fluida 

pada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida.

Adanya gaya tekan ke atas juga menyebabkan suatu benda dapat 

mengalami 3 kondisi yang berbeda yaitu mengapung, tenggelam, dan 

terapung.

1. Terapung

Benda dapat terapung pada fluida jika massa jenisnya lebih kecil 

dari massa jenis fluida tersebut. Pada benda terapung, besarnya gaya 

Archimedes FA sama dengan berat benda. 

Gambar 2.3 Benda dalam Keadaan Mengapung

Volume benda yang tercelup Vt selalu lebih kecil dari pada 

volume benda Vb. Jadi, massa jenis benda ( b) yang terapung lebih 

kecil dari pada massa jenis fluida b < Fluida

2. Melayang

Pada benda melayang, besarnya gaya Archimedes Fa sama 

dengan berat benda.

Gambar 2.4 Benda dalam Keadaan Melayang
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Volume benda yang tercelup sama dengan volume benda Vb. 

Jadi, syarat benda melayang adalah Fluida = b. Pada benda 

melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair.

3. Tenggelam

Pada saat tenggelam, besar gaya Archimedes FA lebih kecil dari 

pada berat benda. Volume benda yang tercelup sama dengan volume 

benda. Akan tetapi benda bertumpu pada dasar bejana sehingga ada 

gaya normal N.

Gambar 2.5 Benda dalam Keadaan Tenggelam

Sehingga b > Fluida. jadi, benda akan tenggelam dalam fluida 

jika benda itu lebih besar dari pada massa jenis fluida.38

f. Tegangan permukaan

Permukaan zat cair berprilaku seakan-akan mengalami tegangan 

dan tegangan ini, yang bekerja sejajar dengan permukaan muncul dari 

gaya tarik menarik antar molekul. Efek ini disebut tegangan 

permukaan.39

                                                          
38 Purwoko dan Fendi, op. cit., h.106
39 Giancoli, Op.Cit. h, 350.
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= 	 	
Keterangan :

: Tegangan permukaan (N/m)
F  : Gaya (N)
   : panjang permukaan (m)

g. Kapilaritas

Pada tabung dengan diameter yang sangat kecil, zat cair tampak 

naik atau turun relatif terhadap tingkat zat cair yang mengelilinginya. 

Fenomena ini disebut kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala naiknya 

zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa 

rambut disebut sebagai pipa kapiler akibat pengaruh kohesi dan adesi. 

Pada kejadian ini, pipa yang digunakan adalah pipa kapiler.

Penyebab dari gejala kapiler adalah adanya adhesi dan kohesi. 

Kohesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sama jenisnya. 

Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain tidak dapat 

menempel karena molekulnya saling tolak menolak. Sedangkan adhesi 

adalah  gaya tarik menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Gaya 

ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempel 

dengan baik karena molekulnya saling tarik menarik atau merekat.

Kapilaritas dapat dirumuskan berikut ini: 

h = 	 	
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Keterangan : 
h : Naik/turunnya zat cair dalam kapiler ( m ) 

: tegangan permukaan ( N/m ) 
θ :  sudut kontak 
ρ : permukaan jenis zat cair ( kg/m3) 
g : percepatan gravitasi 
r : jari-jari penampang pipa (m) 40

h. Viskositas 

Viskositas merupakan ukuran dari kekentalan fluida yang 

menyatakan besar kecilnya gesekan didalam fluida. Pada masalah 

sehari-hari (dan hanya untuk fluida), viskositas adalah "kekentalan". 

Dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh kohesi antara molekul–

molekul zat cair. Sementara itu, viskositas dalam gas diakibatkan 

adanya tumbukan antara molekul – molekul gas. Viskositas fluida 

ditentukan secara kuantitatif melalui besaran koefisien viskositas ( η ). 

Sir Goerge Stokes menentukan besarnya gaya hambat yang dialami 

sebuah benda berjari – jari R yang bergerak dengan kecepatan konstan v 

dalam fluida yang memiliki koefisien viskositas η sebagai berikut :

Fs = 6πηRv
Keterangan : 
Fs = Gaya stokes (N)
η = koefisien viskositas (Pa s)

R= Jari – jari bola (m)
v = kecepatan bola (m/s) 

                                                          
40 Purwoko, Fendi, op. cit., h.110
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Perhatikan gambar 2.6  pada gambar tersebut, ketika sebuah bola di 

masukan kedalam fluida, benda tersebut mengalami beberapa gaya 

seperti gaya berat, gaya stokes, dan gaya archimedes, dari ketiga gaya 

tersebut kita  dapat mencari kecepatan terminal pada benda tersebut, 

kecepatan terminal adalan kecepatan sebuah benda yang jatuh bebas 

dalam fluida kental. Besarnya kecepatan terminal dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut :

Gambar 2.6 gaya yang bekerja pada benda di dalam fluida

η = 	2 	
9 	( − 	 	 )

Keterangan : 
v = kecepatan terminal (m/s)
R= Jari jari bola (m)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
η = koefisien viskositas (Pa s) 41

C. Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran buku saku 

berbasis android, disimpulkan sebagai berikut :

                                                          
41 Ibid., h.108
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1. Pengembangan Mobile Pocket Book Sebagai Media Pembelajaran 

Berbasis Android Menggunakan Adobe Flash Professional CS 5.5 Pada 

Materi Fluida Statik SMA Kelas X. Berdasarkan hasil validasi dan uji 

coba lapangan, mobile pocket book fisika pada materi fluida statik dapat 

disimpulkan bahwa media yang dibuat memenuhi kriteria sangat baik dari 

segi bahasa, media, materi serta evaluasi dan layak untuk digunakan oleh 

siswa SMA.42

2. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Dalam Bentuk Pocket Book 

pada Materi Alat Optik Serta Suhu dan Kalor Untuk Kelas X SMA .

Pocket book yang dihasilkan terdapat beberapa bagian berupa 

pendahuluan yang tersusun atas halaman judul, daftar SK dan KD, daftar 

isi, materi yang dilengkapi peta konsep, contoh soal, latihan soal beserta 

kunci jawaban. Pocket book ini telah berhasil diuji cobakan dalam uji 

coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama dengan hasil yang 

sangat baik.43

3. Pembuatan Media Pembelajaran Mobile Pocket Book Berbasis Android 

Menggunakan Adobe Flash Professional CS6 Pada Materi Usaha Dan 

Energi. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini didapat kesimpulan 

bahwa Pocket Book Fisika untuk SMA Kelas XI Semester I yang dibuat 

                                                          
42 Anwarul Umam, Surantoro, Dyah Fitriana, op. cit., h.188
43 Septiana Vicky, Supurwoko, Sri Budiawanti, op. cit., h.17
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dengan menggunakan Program Adobe Flash Professional CS 6 telah 

berhasil dibuat dengan kategori baik.44

4. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Menggunakan Media Pocket Book 

dan Tanpa Pocket Book Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar Kelas 

X . Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan pocket book (nilai mean = 81,27) dan tanpa pocket book

(nilai mean= 77,73)45

D. Desain Media

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya peneliti mendesain produk 

awal yang akan dikembangkan yaitu pengembangan media belajar fisika 

berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis. Rancangan buku 

saku berbasis android ini menggunakan beberapa sumber buku dan sumber 

yang lain secara online sebagai panduan materi.

Pengembangan buku saku berbasis android ini menggunakan seperangkat 

komputer  yang dilengkapi dengan software Adobe Flash Professional CS 6 

dan Microsoft Word 2007, selain itu dibutuhkan telepon selular dengan 

sistem operasi berbasis android.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan buku saku berbasis 

android ini terdiri dari 3 tahap, yaitu sebagai berikut :

                                                          
44 Irfan Bagus Irawan, Jovi Alang Musthofa, Muhammad Yusuf Iriyanto, op. cit, h.687
45 Nurul Hidayati Dyah Sulistyani, Jamzuri, Dwi Teguh Rahardjo, op. cit., h. 171
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1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini menetapkan materi yang akan dibahas yaitu 

fluida statis. Selanjutnya materi disusun pada program Microsoft Word 

2007 sesuai dengan pendekatan saintifik.

2. Tahap pembuatan

Pembuatan media buku saku ini dengan program Adobe Flash 

Professional CS 6. Pada media buku saku ini terdapat beberapa bagian, 

yaitu: Halaman beranda yang terdiri dari halaman biografi penulis,

halaman tutorial, halaman menu (pendahuluan, materi, evaluasi dan daftar 

pustaka) dan tombol keluar. Sedangkan soal evaluasi terdiri dari 10 soal 

pilihan ganda dan penyelesaiannya.

3. Tahap penyelesaian

Setelah selesai, media yang dihasilkan disimpan dalam file berektensi 

.apk yang dijalankan pada telepon selular berbasis android. Tahap 

penyelesaian dilakukan dengan penginstalan media buku saku pada 

telepon selular berbasis android.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk melalui pengembangan

media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida 

statis dan mengetahui kelayakan media pembelajaran fisika berupa buku saku 

berbasis android pada materi fluida statis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di SMA Al-Huda Jatiagung, 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan SMKN 6 Bandar Lampung untuk 

mengetahui kelayakan buku saku berbasis android yang dikembangkan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tahap persiapan hingga selesai tahap 

pelaksanaan yaitu pada semester genap tahun ajaran 2016/2017

C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Karakteristik sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Al-

Huda Jatiagung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan SMKN 6 Bandar 
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Lampung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui 

bahwa selama pembelajaran berlangsung, media masih jarang digunakan dan 

masih kurang dimanfaatkan dengan baik yang mengakibatkan peserta didik 

kurang antusias dalam pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan alternatif berupa media 

yang dapat memotivasi minat peserta didik dalam memahami materi fisika, dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa, dan bersifat praktis ( bisa digunakan 

kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun). Media yang dapat dikembangkan 

adalah buku saku berbasis android. Buku saku berbasis android ini bersifat 

praktis, dengan penyajian materi yang singkat namun jelas dan terdapat beberapa 

contoh soal serta animasi-animasi mengenai materi fisika. Hal ini dapat 

membantu guru dalam menjelaskan suatu materi menjadi nyata, agar siswa lebih 

dapat termotivasi.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Metode Pengembangan Media

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
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menguji keefektifan produk tersebut. 1 Produk yang ditemukan bisa berupa 

model, pola, prosedur, sistem.

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses penelitian untuk 

menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.2

Produk yang dihasilkan bisa berupa buku, modul, paket, program 

pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan 

menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan dengan sebelumnya 

dilakukan uji untuk kelayakan produk tersebut.

Dalam penelitian dan pengembangan model Borg & Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono dibutuhkan sepuluh langkah prosedur untuk 

menghasilkan produk akhir siap untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan

yaitu, 1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4)

Validasi desain, 5) Revisi desain, 6) Uji coba produk, 7)  Revisi produk, 8) Uji 

pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk akhir, 10) Dimensi dan 

implementasi. Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian 

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan 

mengingat waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. Tujuh langkah 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014),

h.407
2 Sukmadinata di dalam Sri Haryati, “Research and Development(R&D) Sebagai Salah Satu 

Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan,” Jurnal UTM, (September 2012), Vol. 37 (1), 2012, h.14
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian Dan Pengembangan Yang Dilakukan 

Oleh Peneliti

E. Langkah-langkah Pengembangan Model

1. Penelitian Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti menetapkan masalah yang terdapat di sekolah 

tempat dilakukannya penelitian, untuk mengetahui masalah yang sedang 

dihadapi peneliti melakukan beberapa kegiatan dalam memperoleh data 

sebagai sumber untuk penelitian yaitu sebagai berikut :

Potensi dan Masalah

 Analisis kebutuhan

 Survey lapangan

 Kajian pustaka

Mengumpulkan Data

 Internet
 Buku yang relevan
 Jurnal

Validasi Desain

 Validasi 

Produk 

awal

Desain Media

Berupa buku saku 
fisika berbasis 

android pada materi 
fluida statis

Revisi Media II

 Revisi II
 Sampai layak untuk digunakan

Uji Coba Produk

 Uji coba media

Revisi Media 

 Revisi 1
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a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memunculkan dan menetapkan 

masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran Fisika dengan cara 

penyebaran angket kepada siswa yang telah dibuat peneliti serta 

wawancara dengan guru sehingga mendapatkan data penelitian sebagai 

penunjang penelitian bahwa disekolah dibutuhkan pengembangan media 

pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android yang akan 

dikembangkan peneliti. 

Angket kebutuhan yang disebarkan juga digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Fisika dikelas dengan menggunakan media pembelajaran 

yang tersedia.

b. Survey Lapangan

Survei lapangan di  lakukan dibeberapa sekolah yaitu SMA Al-Huda 

Jatiagung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, SMKN 6 Bandar Lampung. 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi dengan guru mata pelajaran Fisika 

untuk mengetahui kegiatan pembelajaran di sekolah, termasuk di dalamnya 

kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran dan media pembelajaran 

yang digunakan guru. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang kondisi, fakta dan permasalahan tentang pembelajaran Fisika di 
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lapangan sehingga dibutuhkan pengembangan media pembelajaran fisika 

berupa buku saku berbasis.

c. Kajian Pustaka

Setelah analisis kebutuhan sudah lengkap dan jelas maka tahap 

selanjutnya adalah mengumpulkan kajian pustaka yang menunjang 

pengembangan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis 

android pada materi fluida statis. Kajian pustaka ini didapat dari sumber 

yang relevan yaitu dengan menggunakan buku, jurnal, panduan dan 

internet.

2. Perencanaan Pengembangan Media

Setelah melakukan analisis kebutuhan, survey lapangan dan kajian 

pustaka, peneliti selanjutnya melaksanakan perancangan pengembangan 

media berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis. Rancangan 

media ini menggunakan beberapa sumber jurnal yang relevan. Spesifikasi 

produk yang dikembangkan menurut kebutuhan di sekolah yang dilihat dari 

data angket serta wawancara untuk memperkuat produk yang dikembangkan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan buku saku 

berbasis android ini adalah sebagai berikut:

a. Memilih sumber materi dan menyusun materi fluida statis pada 

program Microsoft Word 2007
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b. Memilih program yang digunakan untuk membuat buku saku berbasis 

android, yaitu dengan menggunakan program Adobe Flash 

Professional CS 6. Adobe Flash Professional CS 6 merupakan suatu 

software editor animasi yang dikembangkan oleh Adobe Corporation.

c. Membuat sampul depan buku saku dengan tampilan-tampilan yang 

menarik dengan menggunakan software adobe photoshop untuk 

mengedit gambar.

d. Membuat halaman beranda, yang berisi halaman biografi penulis, 

halaman tutorial dan halaman menu.

e. Pada halaman biografi, berisi tentang biografi penulis serta alasan-

alasan penulis membuat buku saku.

f. Pada halaman tutorial, terdapat langkah-langkah atau petunjuk dalam 

menggunakan buku saku elektronik ini.

g. Pada halaman menu, terdapat beberapa bagian yaitu pendahuluan, 

materi, evaluasi dan daftar pustaka. Pendahuluan berisi tentang standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Materi yang telah disusun 

dalam program Microsoft Word 2007 di copy lalu paste ke program 

adobe flash professional CS 6  pada halaman menu bagian materi. 

Pada bagian evaluasi, terdapat sepuluh soal pilihan ganda. Dan terakhir 

ialah daftar pustaka berisi sumber-sumber yang didalam dalam 

penyusunan buku saku.
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h. Menentukan warna dan gambar yang menarik sebagai pendukung 

pembelajaran

i. Setelah selesai, media yang dihasilkan disimpan dalam file berektensi 

.apk yang dijalankan pada telepon selular berbasis android.

j. Terakhir dilanjutkan dengan penginstalan aplikasi tersebut pada 

telepon selular berbasis android

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Media

a. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional 

akan lebih efektif dari yang lama atau tidak.3 Setelah media pembelajaran 

telah selesai dibuat, selanjutnya mendiskusikan kepada tim ahli yang terdiri 

dari ahli materi dan ahli produk. Validasi produk ini dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan pada buku saku berbasis android ini. 

Ahli produk akan memvalidasi kelayakan buku saku berbasis android jika 

digunakan sebagai media pembelajaran.

b. Validasi Materi

Ahli materi yang dipilih berasal dari dosen Pendidikan Fisika yang 

berkompeten di bidangnya. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi 

                                                          
3 Sugiyono, op. cit., h.414
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berupa kesesuaian materi dengan kurikulum (standar isi), kebenaran, 

kecukupan dan ketepatan isi produk.

c. Evaluasi

Setelah produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, akan 

diketahui mengenai kelemaham dari media pembelajaran tersebut. 

Kelemahan tersebut dapat dilihat dari angket yang merupakan saran dari 

validator sebagai acuan untuk merevisi produk. Setelah melakukan 

perbaikan terhadap produk, produk yang telah selesai dapat diujicobakan.

1. Uji Coba Skala Kecil dan Revisi Produk

Uji coba dalam lingkup kecil akan dilakukan oleh 10 peserta didik 

atau lebih sebagai perwakilan dalam pengujian media pembelajaran 

tersebut. Peserta didik yang telah dipilih tersebut diminta memberikan 

masukan atau komentar tentang alat peraga pembelajaran yang telah 

dibuat untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan. Setelah didapatkan 

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

dilakukan uji coba skala besar.

2. Uji Coba Skala Besar dan Produk Akhir

Hasil dari revisi uji coba skala kecil dilanjutkan dengan uji coba 

skala besar, yaitu kepada peserta didik kelas XI SMA Al-Huda 

Jatiagung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung serta diuji kembali 

oleh pakar untuk uji terakhir. Uji coba skala besar ini jika menghasilkan 
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respon yang baik ataupun sangat baik, maka akan dihasilkan produk 

akhir. Akan tetapi, jika tidak memperoleh respon yang baik maka 

produk akan direvisi untuk menghasilkan produk akhir berupa buku 

saku berbasis android.

d. Revisi Produk

Dari hasil uji coba produk apabila respon peserta didik sangat 

baik/baik dan menarik, maka dikatakan bahwa produk berupa buku saku 

berbasis android ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir.

4. Implementasi Media

Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh berupa data kualitatif. Data 

kualitatif yang diperoleh dari hasil penilaian validator, penilaian guru dan 

respon peserta didik. Kemudian data kualitatif dirubah ke dalam data 

kuantitatif, yang berupa data angka dari skor penilaian berkaitan dengan 

kelayakan atau kesesuaian atas produk pengembangan yang dibuat.

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut :

1) Angket
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket (kuisioner). Angket dalam bentuk kuesioner 

adalah kumpulan sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang 

akan diukur.

a) Angket Kebutuhan

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data 

mengenai kebutuhan pengembangan media pembelajaran fisika 

berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis.

Angket berisi 10 item pertanyaan dengan jawaban tertutup.

b) Angket Validasi

Tujuan dari angket validator yaitu untuk untuk 

mengumpulkan data tentang karakteristik dan kelayakan buku 

saku berbasis android berdasarkan kesesuaian media dan isi materi 

Fluida Statis oleh ahli materi dan ahli media pada buku saku 

berbasis android yang dikembangkan. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kelayakan buku saku berbasis 

android yaitu lembar validasi terhadap buku saku berbasis android 

yang dikembangkan oleh validator dengan memberikan masukan 

terhadap media yang dikembangkan.

c) Angket Respon Siswa

Angket respon siswa yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa lembar angket respon siswa terhadap buku saku berbasis 
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android  yang dikembangkan. Tujuan dari angket ini untuk 

mengetahui respon siswa terhadap hasil pengembangan buku saku 

berbasis android. Angket ini diberikan kepada responden kelas XI 

SMA Al-Huda Jatiagung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

2) Wawancara

Selain menggunakan angket, data diperoleh melalui wawancara 

dengan guru mata pelajaran fisika yang dilakukan secara langsung. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat pendapat perlunya 

dikembangkan media pembelajaran berupa buku saku berbasis 

android.

3) Dokumentasi

Peneliti menggunakan media pembelajaran berupa buku saku berbasis 

android pada materi fluida statis. Untuk mendapatkan data-data tentang 

keadaan peserta didik dan data lainnya pada saat proses pembelajaran.

b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis 

kualitatif. Data ini berupa masukan validator pada tahap validasi, masukan 

dari ahli media, ahli materi selain itu didapat melalui pengamatan, 

wawancara, serta respon siswa.
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1. Angket validasi

Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket 

tersebut dianalisis. Hasil analisis data digunakan untuk merevisi 

media yang dikembangkan. Data yang berupa tanggapan pada uji 

produk dari penilaian angket dianalisis dengan statistik dengan 

ketentuan penilaian menggunakan skala likert dengan 5 aturan 

pemberian skor seperti tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Aturan Pemberian Skor4

Kategori Skor

SB (Sangat Baik) 5

B (Baik) 4

CB (Cukup Baik) 3

K (Kurang) 2

SK (Sangat Kurang) 1

Skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus :

Rumus Skala Likert5

P = ∑
∑ 	100	%

Keterangan:
P = Persentase∑ 	= Jumlah jawaban responden dalam 1∑ 	= jumlah nilai ideal dalam item

Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :

                                                          
4 Sugiyono, op. cit., h.135
5 Ardian Asyhari dan Helda Silvia. “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin 

Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-
BiRuNi’ ,Vol 05 No 1,2016, h.7
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= ∑ 				

Keterangan:

x = Rata-rata akhir
	= Nilai kelayakan angket tiap aspek

n  = Banyaknya pernyataan

Tabel 3.2 Skala Interpretasi Kriteria6

Interval Kriteria
                        0  -  20 % Sangat Kurang layak
                    21% -  40% Kurang layak
                     41% - 60% Cukup layak
                     61%-  80% Layak
                    81% -100% Sangat layak

2. Angket Responden

Setelah diperoleh hasil pengukuran maka perhitungan skor dapat 

dilihat dari skala likert pada tabel 3.1. Skor penilaian total dapat 

dicari dengan menggunakan rumus :

Rumus Skala Likert7

P = ∑
∑ 	100	%

Keterangan:
P = Persentase∑ 	= Jumlah jawaban responden dalam 1∑ 	= jumlah nilai ideal dalam item

                                                          
6 Ibid.
7 Ibid.
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Hasil dari skor tersebut kemudian dicari rata-rata dari sejumlah 

subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian 

untuk menentukan kualitas dan tingkat kemenarikan produk yang 

dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna, dengan menggunakan 

rumus :

=̅ 
∑

Keterangan :
=̅ Rata-rata akhir

x1 = Nilai kelayakan angket tiap aspek
n = Banyaknya pernyataan

Pengonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam tabel 3.3 :

Tabel 3.3 Skala Interpretasi Kriteria8

Interval Kriteria
                        0  -  20 % Sangat Kurang layak
                    21% -  40% Kurang layak
                     41% - 60% Cukup layak
                     61%-  80% Layak
                    81% -100% Sangat layak

Hasil penilaian terhadap media pembelajaran berupa buku saku 

berbasis android kelas XI SMA/SMK oleh ahli materi dan ahli media 

ini digunakan untuk memperbaiki kekurangan media, sehingga media 

layak digunakan dalam pembelajaran.

                                                          
8 Ibid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

1. Hasil Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil 

utama yaitu media  pembelajaran  fisika berupa buku saku berbasis android 

pada materi fluida statis. Penelitian dan pengembangan dilakukan ditiga 

sekolah yaitu SMA Al Huda Jati Agung, SMK N 6 Bandar Lampung, dan

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini yaitu 

pendidik dan peserta didik kelas XI yang telah mendapatkan materi fluida 

statis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian dan 

pengembangan dengan mengadaptasi metode R&D Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan menghasilkan produk media pembelajaran 

fisika berupa buku saku berbasis android. Hasil dari analisis 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 buku saku fisika berbasis android sebagai media 

pembelajaran. Penggunaan buku saku fisika berbasis android sebagai 

media pembelajaran dapat memperjelas bahan pembelajaran dengan

sajian materi yang ringkas dan dapat digunakan pada telepon seluler 

sehingga buku ini praktis untuk dibawa kemana saja dan dibaca kapan 

saja melalui telepon seluler. Selain itu penggunaan buku saku fisika 

berbasis android 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 pendidik dan peserta didik mengenai media pembelajaran

fisika berupa buku saku berbasis android pada materi fluida statis. 

Observasi lapangan dilakukan dengan menyebar kuisioner dan 

wawancara kepada pendidik dan peserta didik. Kriteria pertanyaan 

observasi adalah mengenai keterampilan yang dimiliki oleh pendidik 

dalam menggunakan dan mengembangkan buku saku fisika di sekolah 

dan tanggapan peserta didik dalam menggunakan buku saku fisika. 

Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang didapatkan 

yaitu, pemanfaatan media dalam pembelajaran fisika dikelas belum 



52

maksimal dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran dikelas. Selain 

itu masih banyak peserta didik yang belum memiliki buku pegangan 

berupa buku-buku panduan. Berdasarkan observasi serta wawancara 

dengan peserta didik, hampir seluruh peserta didik memiliki smartphone 

dengan sistem operasi Android, yang digunakan sebagai penunjang 

belajar namun sebatas mengakses internet untuk mengumpulkan 

informasi dan selebihnya digunakan untuk komunikasi dan hiburan. 

Banyaknya jumlah kepemilikan smartphone di kalangan peserta didik 

saat ini dapat dijadikan sebagai peluang pengembangan media 

pembelajaran pada smartphone berbasis android. Untuk itu perlunya 

dilakukan pengembangan buku saku berbasis android sebagai media

pembelajaran serta guna membentu peserta didik belajar mandiri.

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

serta belajar mandiri peserta didik. Berikut adalah perencanaan 

pengembangan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android

pada materi fluida statis yang  dikembangkan:

Proses pembuatan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis 

android ini menggunakan aplikasi software Adobe Flash Professional CS 6 

dengan menggunakan type AIR for android serta menggunakan ukuran layar 
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480 x 800 pixel dan Microsoft Word 2007 untuk menyusun materi yang akan 

digunakan pada laman software Adobe Flash Professional CS6. Sehingga 

media pembelajaran siap di gunakan. 

Gambar 4.1.Halaman Beranda Buku Saku

Gambar 4.1 merupakan halaman beranda buku saku yang terdiri dari 

beberapa bagian yaitu tombol menu, tombol turorial dan tombol biografi. Pada 

tombol menu terdiri dari pendahuluan, materi, evaluasi, dan daftar pustaka. 

Pada tombol tutorial berisi tentang cara penggunaan buku saku berbasis 

android ini. Pada tombol biografi berisi tentang riwayat penulis. Beberapa 

bagian pada tombol menu seperti gambar berikut :
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Gambar 4.2 Tampilan menu buku saku

Pada gambar diatas terlihat beberapa tombol yang apabila di klik akan 

masuk kedalam halaman yang di inginkan. Pada bagian pendahuluan berisi 

tentang standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Pada bagian 

materi terdiri dari beberapa bagian materi tentang fluida statis yaitu massa 

jenis, tekanan, hukum fluida statis (hukum Archimedes dan hukum Pascal), 

tegangan, kapilaritas dan viskositas. Pada bagian evaluasi terdiri dari 10 soal 

pilihan ganda beserta kunci dan pembahasannya. Dan pada bagian daftar 

pustaka terdiri beberapa sumber yang digunakan dalam penyusunan buku saku 

tersebut.
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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.

1. Validasi Ahli Materi

a) Validasi Ahli Materi Tahap I

Validasi ahli materi dilakukan dengan menjelaskan bentuk isi pada 

media buku saku berbasis android dan selanjtnya mengisi lembar angket 

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

dan masing–masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 26 

pernyataan seluruhnya yang di isi oleh 3 orang ahli materi yaitu bapak 

Antomi Saregar, M.Pd., M.Si, ibu  Sri Latifah, M.Sc, dan bapak Ardian 

Asyhari, M.Pd. Data validasi oleh ahli materi tahap I disajikan dalam 

tabel 4.1. Selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 2 halaman 110.
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap I

Aspek Presentase
Kualitas isi 65,71%
Kebahasaan 70,00%
Keterlaksanaan 73,33%
Tampilan visual 71,11%
Aspek Gambar 73,33%
Kemudahan Penggunaan 66,66%
Rata-rata 70,02%

Pada tabel diatas merupakan nilai yang diperoleh dari ketiga ahli 

materi yang kemudian peneliti menghitung persentase skor kelayakan dari 

setiap aspek pada media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis 

android dengan menggunakan rumus skala likert dengan hasil penilaian

65,71% untuk aspek kelayakan isi, 70,00% untuk aspek kebahasaan, 

73,33% untuk aspek keterlaksanaan, 71,11% untuk tampilan visual, 

73,33% untuk aspek gambar dan 66,66% untuk aspek kemudahan 

penggunaan. Sehingga diperoleh rata–rata penilaian untuk seluruh aspek 

pada media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android adalah 

70,02%. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materi 

terhadap media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaian oleh ahli materi dari masing-masing aspek 

penilaian.
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Gambar 4.3 Grafik Hasil Validasi Ahli Materi

b) Validasi Ahli Materi Tahap II

Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk penyempurnaan produk. Data validasi oleh ahli materi 

tahap II disajikan dalam tabel 4.2. Selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran 2 halaman 111.:

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap II

Aspek Persentase
Kualitas isi 75,23%
Kebahasaan 76,66%
Keterlaksanaan 80,00%
Tampilan visual 75,55%
Aspek Gambar 86,66%
Kemudahan Penggunaan 76,66%
Rata-rata 78,46%

74,28% 70.00% 73.33% 71.11% 73.33% 66.66%
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Pada tabel diatas merupakan nilai yang diperoleh dari ketiga ahli 

materi tahap II dengan hasil penilaian 74,28% untuk aspek kelayakan isi, 

76,66% untuk aspek kebahasaan, 79,04% untuk aspek keterlaksanaan, 

75,55% untuk tampilan visual, 86,66% untuk aspek gambar dan 76,66% 

untuk aspek kemudahan penggunaan. Sehingga diperoleh rata–rata 

penilaian untuk seluruh aspek pada media pembelajaran fisika berupa 

buku saku berbasis android adalah 78,14%. Selain dalam bentuk tabel 

hasil penilaian oleh ahli materi tahap II terhadap media pembelajaran

fisika berupa buku saku berbasis android disajikan juga data dalam 

bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil penilaian oleh ahli 

materi dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.4 Grafik Hasil Validasi Ahli Materi Tahap II

74.28% 76.66% 79.04% 75.55%
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2. Validasi Ahli Media

a) Validasi Ahli Media Tahap I

Validasi ahli media sama halnya dengan ahli materi, yaitu 

dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian yang terdiri dari 2

aspek yaitu aspek desain tampilan dan aspek desain isi buku saku dengan 

jumlah seluruh pernyataan dari semua aspek adalah 20 pernyataan, 

penilaian ini diberikan oleh 3 ahli media yaitu ibu Dr. Umi Hijriyah, 

M.Pd, ibu Dr. Yuberti, M.Pd  dan bapak Indra Gunawan, M.T. Hasil 

validasi ahli media tahap I disajikan oleh tabel 4.3. Selengkapnya bisa 

dilihat pada lampiran 2 halaman 112.

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Media Tahap I

Aspek Penilaian Presentase
Desain Tampilan 82,22%
Desain Isi Buku Saku 85,83%
Rata-rata 84,03%

Pada tabel tersebut merupakan hasil penilaian dari ketiga ahli media

tahap I. Pada aspek desain tampilan persentase yang diperoleh 82,22% 

dengan kategori sangat layak dan 85,83% pada aspek desain isi buku saku 

dengan kategori sangat layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata dari 

kedua aspek tersebut yaitu 84,03% yang berarti media pembelajaran ini 

dalam kategori sangat layak dari penilaian ahli media. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli media tahap I terhadap media 

pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android disajikan juga 
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data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil 

penilaian oleh ahli media dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.5 Grafik Hasil Validasi Ahli Media Tahap I

b) Validasi Ahli Materi Tahap II

Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk penyempurnaan produk. Data validasi oleh ahli media 

tahap II disajikan dalam tabel 4.4. Selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran 2 halaman 113.:

Tabel 4.4 Hasil Validasi Ahli Media Tahap II

Aspek Penilaian Persentase

Desain Tampilan 85,92%
Desain Isi Buku Saku 90,00%
Rata-rata 87,96%
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Pada tabel tersebut merupakan hasil penilaian dari ketiga ahli media

tahap II. Pada aspek desain tampilan persentase yang diperoleh 85,92% 

dengan kategori sangat layak dan 90% pada aspek desain isi buku saku 

dengan kategori sangat layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata dari 

kedua aspek tersebut yaitu 87,96% yang berarti media pembelajaran ini 

dalam kategori sangat layak dari penilaian ahli media. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli media tahap II terhadap media 

pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil 

penilaian oleh ahli media tahap II dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.6 Grafik Hasil Validasi Ahli Media

C. Hasil Revisi Desain (Produk Awal)

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi dan ahli 

media maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang diberikan 
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dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil revisi desain dapat 

dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Validasi Ahli Materi

Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran terhadap buku 

saku berbasis android sebagai media pembelajaran fisika menurut pada 

validator. Pada validator ahli materi terhadap buku saku berbasis android ini 

yaitu: 

1) Bapak Antomi Saregar, M.Pd., M.Si

2) Ibu  Sri Latifah, M.Sc

3) Bapak Ardian Asyhari, M.Pd

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari 

hasil validasi ahli informatika. Saran dari hasil validasi informatika dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Materi

Nama Validator Saran Perbaikan

Antomi Saregar, 
M.Pd., M.Si

1. Harus konsisten 
pada setiap 
materi yang 
diawali dengan 
apresepsi atau 
demonstrasi. 

2. Tambahkan 
materi dari buku 
universitas 
minimal 3.

3. Tambahkan 
daftar pustaka 

1. Setiap materi telah diawali 
dengan apresepsi atau 
demonstrasi. 

2. materi dari buku universitas 
minimal 3.

3. Telah ditambahkan daftar 
pustaka dari buku universitas 
dan referensi lain. 
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dari buku 
universitas dan 
referensi lain. 

Sri Latifah, M.Sc. 1. Perbaiki 
penulisan pada 
persamaan.

2. Tambahkan 
pembahasan 
pada evaluasi. 

1. Telah diperbaiki penulisan 
pada persamaan.

2. Telah ditambahkan 
pembahasan pada evaluasi.   

Ardian Asyhari, 
M.Pd,

1. Sesuaikan urutan 
materi dengan 
pendekatan 
saintifik.

2. Tambahkan 
contoh soal 
minimal dua 
pada setiap 
materi 

1. Materi telah di urutkan sesuai 
dengan pendekatan saintifik.

2. Telah ditambahkan contoh 
soal minimal dua pada setiap 
materi.

Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat 

sebagai berikut:

Gambar 4.7 Susunan Materi Sebelum Direvisi
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Gambar 4.8 Susunan Materi Sesudah Direvisi

2. Hasil Validasi Ahli Media

Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran terhadap buku saku 

berbasis android sebagai media pembelajaran fisika menurut pada validator. 

Pada validator ahli media terhadap buku saku berbasis android ini yaitu: 

1. Ibu Dr. Umi Hijriyah, M.Pd

2. Ibu Dr. Yuberti, M.Pd  

3. Bapak Indra Gunawan, M.T

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari 

hasil validasi ahli informatika. Saran dari hasil validasi informatika dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Media

Nama Validator Saran Perbaikan

Dr. Umi Hijriyah, 

M.Pd

Belum digunakan 

varian huruf untuk 

kalimat penting  

Telah digunakan varian huruf 

untuk kalimat penting 

Ibu Dr. Yuberti, M.Pd  1. Background warna 
dirubah pada fakta 
unik untuk materi 
massa jenis 

2. Ukuran font untuk 
bagian ayo 
diskusikan pada 
materi tekanan 
disesuaikan

3. Karakter pada 
tutorial dan 
biografi 
divariasikan

1. Background warna telah 
dirubah pada fakta unik 
untuk materi massa jenis

2. Ukuran font untuk bagian 
ayo diskusikan pada materi 
tekanan telah disesuaikan

3. Karakter pada tutorial dan 
biografi telah divariasikan

Indra Gunawan, M.T 1. Background buku 
saku harus 
konsisten dan 
sesuai dengan 
materi

2. Tombol pada 
halaman menu 
diganti dengan 
icon

3. Lagu dan suara 

tombol disesuaikan 

dengan materi

1. Background buku saku sudah 

konsisten dan sesuai dengan 

materi

2.Tombol pada halaman menu 

telah diganti dengan icon

3. Lagu dan suara tombol 
disesuaikan dengan materi

Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat 

sebagai berikut:
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(a)           (b)

Gambar 4.9 (a) Tombol pada halaman menu sebelum direvisi (b) Tombol 

pada halaman menu sesudah 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:

1. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada uji coba kelompok kecil ini dilakukan oleh 10 peserta didik yang 

terdiri dari 5 kelas pada sekolah SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Data dari 
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angket yang didapat pada saat uji coba kelompok kecil dapat dilihat pada tabel

4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Aspek Penilaian Persentase

Ketertarikan 85,00%
Materi 81,20%
Bahasa 84,66%
Kualitas Teknis 90,66%
Rata-rata 85,38%

Berdasarkan tabel di atas merupakan hasil ujicoba kolompok kecil 

yang dilakukan oleh 10 peserta didik dengan memberikan angket respon untuk 

sebagai hasil ujicoba kelompok kecil dapat diketahui bahwa pada aspek 

ketertarikan persentase yang diperoleh ialah 85,00% dalam kategori sangat 

layak, aspek materi dengan persentase 81,20% dalam kategori sangat layak, 

aspek bahasa dengan persentase 84,66% dalam kategori sangat layak, dan 

aspek kualitas teknis dengan persentase 90,66% dalam kategori sangat layak. 

Dari keempat aspek tersebut dapat diketahui rata-rata per aspek ialah 85,38% 

dengan kriteria sangat layak. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji

coba kelompok kecil disajikan juga data dalam bentuk grafik. Berikut 

merupakan data gambar hasil penilaian uji coba kelompok kecil dari masing-

masing aspek penilaian.
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Gambar 4.10 Grafik Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

2. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 30 peserta 

didik dari tiga sekolah SMA/SMK. Prosedur  uji coba lapangan sama seperti 

uji coba kelompok kecil yaitu dengan mengisi angket penelitian. Data hasil 

penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.8. Selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran 2 halaman 116.

Tabel 4.8 Hasil Ujicoba Lapangan Disekolah SMA Al-Huda Jati Agung

Aspek Penilaian Persentase

Ketertarikan 80,77%

Materi 80,53%
Bahasa 84,22%
Kualitas Teknis 88,00%
Rata-rata 83,38%

Dari tabel diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

disekolah SMA Al-Huda Jati Agung. Penilaian aspek ketertarikan mendapat 

85.00% 81.20% 84.66% 90.66%
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persentase kelayakan 80,77% dengan kategori baik. Penilaian aspek materi 

mendapat persentase kelayakan 80,53% dengan kategori baik. Aspek bahasa 

mendapat persentase kelayakan 84,22% dengan kategori sangat baik. Dan 

aspek kualitas teknis mendapatkan persentase kelayakan 88,00% dengan 

kategori sangat baik. Dari keempat aspek penilaian dapat diperoleh hasil rata-

rata persentase sebesar 83,38% dengan kategori sangat layak. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian uji coba lapangan disajikan juga data dalam 

bentuk grafik. Berikut merupakan data gambar hasil penilaian uji coba 

lapangan dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.11 Grafik Hasil Uji Coba Lapangan Sekolah SMA Al-Huda Jati 

Agung

Untuk hasil uji coba lapangan pada sekolah SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. Selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran 2 halaman 117
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Tabel 4.9 Hasil Ujicoba Lapangan disekolah SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung

Aspek Penilaian Persentase

Ketertarikan 87,11%

Materi 81,86%
Bahasa 80,88%
Kualitas Teknis 90,00%
Rata-rata 84,82%

Dari tabel diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

disekolah SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Penilaian aspek ketertarikan

mendapat persentase kelayakan 87,11% dengan kategori sangat layak. 

Penilaian aspek materi mendapat persentase kelayakan 81,86% dengan 

kategori sangat layak. Aspek bahasa mendapat persentase kelayakan 80,88% 

dengan kategori layak. Dan aspek kualitas teknis mendapatkan persentase 

kelayakan 90,00% dengan kategori sangat layak. Dari keempat aspek 

penilaian dapat diperoleh hasil rata-rata persentase sebesar 84,82% dengan 

kategori sangat layak. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba 

lapangan disajikan juga data dalam bentuk grafik. Berikut merupakan data 

gambar hasil penilaian uji coba lapangan dari masing-masing aspek penilaian.
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Gambar 4.12 Grafik Hasil Uji Coba Lapangan Sekolah SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung

Untuk hasil uji coba lapangan pada sekolah SMKN 6 Bandar Lampung

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. Selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 

2 halaman 118.

Tabel 4.10 Hasil Ujicoba Lapangan disekolah SMKN 6 Bandar 

Lampung

Aspek Penilaian Persentase

Ketertarikan 87,22%

Materi 82,26%
Bahasa 84,00%
Kualitas Teknis 80,22%
Rata-rata 83,43%

Dari tabel diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

disekolah SMKN 6 Bandar Lampung. Penilaian aspek ketertarikan mendapat 
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persentase kelayakan 87,22% dengan kategori sangat baik. Penilaian aspek 

materi mendapat persentase kelayakan 82,26% dengan kategori sangat baik. 

Aspek bahasa mendapat persentase kelayakan 84,00% dengan kategori sangat 

baik. Dan aspek kualitas teknis mendapatkan persentase kelayakan 80,22% 

dengan kategori baik. Dari keempat aspek penilaian dapat diperoleh hasil rata-

rata persentase sebesar 83,43% dengan kategori sangat baik. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian uji coba lapangan disajikan juga data dalam 

bentuk grafik. Berikut merupakan data gambar hasil penilaian uji coba 

lapangan dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.13 Grafik Hasil Uji Coba Lapangan Sekolah SMKN 6 Bandar 

Lampung
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Dari hasil uji coba lapangan yang dilakukan ditiga sekolah yaitu sekolah 

SMA Al-Huda Jati Agung, sekolah SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan 

sekolah SMKN 6 Bandar Lampung dapat gabungankan data hasil uji coba 

penggunaan media pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel. 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan ditiga 
Sekolah

Aspek Penilaian Persentase

Ketertarikan 85,03%
Materi 81,55%
Bahasa 83,03%
Kualitas Teknis 86,07%
Rata-rata 83,92%

Dari tabel diatas menunjukan hasil rata-rata persentase tanggapan uji coba 

lapangan ditiga sekolah. Penilaian aspek ketertarikan mendapat persentase 

kelayakan 85,03% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek materi 

mendapat persentase kelayakan 81,55% dengan kategori sangat layak. Aspek 

bahasa mendapat persentase kelayakan 83,03% dengan kategori sangat layak. 

Dan aspek kualitas teknis mendapatkan persentase kelayakan 86,07% dengan 

kategori sangat layak. Dari keempat aspek penilaian dapat diperoleh hasil 

rata-rata persentase sebesar 83,92% dengan kategori sangat layak. Selain 

dalam bentuk tabel hasil rata-rata persentase tanggapan uji coba lapangan 

ditiga sekolah disajikan juga data dalam bentuk grafik. Berikut merupakan 

data gambar hasil penilaian uji coba lapangan dari masing-masing aspek 

penilaian.
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Gambar 4.14 Grafik Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan

Ditiga Sekolah

Pada hasil penilaian pendidik yang dilakukan ditiga sekolah tersebut 

didapatkan data hasil tanggapan pendidik yang dapat dilihat pada tabel 4.12

berikut. Selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 2 halaman 114.

Tabel 4.12 Hasil Tanggapan Pendidik dari Ketiga Sekolah

Aspek Penilaian Persentase

Kualitas Isi 92,22%
Tampilan Media 86,66%
Kualitas Tehnis 84,44%
Rata-rata 87,77%

Dari tabel diatas menunjukan hasil rata-rata persentase tanggapan 

pendidik dari ketiga sekolah. Penilaian aspek kualitas isi mendapat persentase 

kelayakan 92,22% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek tampilan 
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media mendapat persentase kelayakan 86,66% dengan kategori sangat layak. 

Aspek kualitas tehnis mendapat persentase kelayakan 84,44% dengan kategori 

sangat layak. Dari ketigat aspek penilaian dapat diperoleh hasil rata-rata 

persentase sebesar 87,77% dengan kategori sangat layak. Selain dalam bentuk 

tabel hasil rata-rata persentase tanggapan pendidik dari ketiga sekolah

disajikan juga data dalam bentuk grafik. Berikut merupakan data gambar hasil 

penilaian uji coba lapangan dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.15 Grafik Hasil Tanggapan Penilaian Pendidik dari Ketiga 
Sekolah

E. Pembahasan

Dalam proses pengembangannnya peneliti menggunakan model Borg & 

Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono dengan membatasi langkah-langkah 

penelitian pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah. Tahapan 

awal yang dilakukan dalam perencanaan adalah melakukan observasi kesekolah-
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sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa penggunaan media 

pembelajaran dalam pembelajaran belum maksimal dan media pembelajaran

dibutuhkan dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar mandiri 

peserta didik. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pembuatan media 

pembelajaran buku saku berbasis android diawali dengan pengumpulan beberapa 

informasi dan kebutuhan media sebagai media pembelajaran.

Dalam mendesain media langkah awal yang dibutuhkan yaitu merangkum 

materi yang dibutuhkan dari beberapa sumber. Selanjutnya membuat desain untuk 

halaman menu dan halaman isi, serta mencari beberapa karakter dan background 

warna untuk latar pada media. Setelah selesai, media yang dihasilkan disimpan 

dalam file berektensi .apk yang dijalankan pada telepon selular berbasis android.. 

Terakhir dilanjutkan dengan penginstalan aplikasi tersebut pada telepon selular 

berbasis android. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

mengembangkan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android.

Buku saku merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan 

pendidik maupun peserta didik untuk membantu memudahkan belajar mandiri.

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.

1. Hasil validasi produk oleh ahli materi

Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 6 aspek penilaian yaitu kualitas

isi, kebahasaan, keterlaksanaan, tampilan visual, aspek gambar, dan 

kemudahan penggunaan. Pada proses validasi materi terdapat beberapa saran 
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dan masukan untuk peneliti untuk diperbaiki agar lebih layak dan lebih baik 

dalam penggunaanya sebagai media pembelajaran. Produk yang telah direvisi 

sudah sesuai dengan saran atau masukan dari para validator. Hasil penilaian 

dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata persentase kelayakan sebesar 

79,85%. Katergori penilaian adalah “layak”, hal ini berarti media 

pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak digunakan 

dalam pembelajaran.

2. Hasil validasi ahli media

Hasil validasi oleh ahli media mencakup 2 aspek penilaian yaitu desain 

tampilan dan desain isi buku saku. Pada proses validasi media terdapat 

beberapa saran dan masukan untuk diperbaiki agar lebih layak dan lebih baik 

dalam penggunaanya sebagai media pembelajaran. Produk yang telah direvisi 

sudah sesuai dengan saran atau masukan dari para validator. Hasil penilaian 

dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata persentase kelayakan sebesar 

87,96%. Katergori penilaian adalah “Sangat Layak”, hal ini berarti media 

pembelajaran sudah layak digunakan dalam pembelajaran. Setelah validasi 

dilakukan maka produk siap diuji coba.

3. Uji Coba Media

Uji coba media 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 fluida statis selanjutnya peserta didik 

diminta untuk mengisi angket tanggapan terhadap media pembelajaran. Dalam 
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uji coba produk terhadap masing-masing sekolah seorang pendidik juga 

diminta untuk mengisi angket tanggapan pendidik terhadap media 

pembelajaran. Angket peserta didik terdiri dari 4 aspek penilaian. Pada uji 

coba kelompok kecil dilakukan disalah satu sekolah yang akan digunakan 

sebagai tempat penelitian dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 

85,38% dengan kategori “sangat layak”.

Pada uji coba lapangan yang dilakukan disekolah SMA Al-Huda Jati 

Agung hasil rata-rata persentase kelayakan sebesar 83,38% dengan kategori 

“sangat layak”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan disekolah SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung hasil rata-rata persentase kelayakan sebesar 84,82% 

dengan kategori “sangat layak”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan 

disekolah SMKN 6 Bandar Lampung hasil rata-rata persentase kelayakan 

sebesar 83,43% dengan kategori “sangat layak”. Sedangan untuk penilaian 

tanggapan pendidik dari ketiga sekolah tersebut hasil rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 87,77% dengan kategori “sangat layak”. Media 

pembelajaran yang telah dikembangkan dapat digunakan dengan baik oleh 

peserta didik.

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa buku saku fisika berbasis 

android media ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi tentang fluida 

statis serta terdapat animasi atau video pada masing-masing materi. 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 fisika berupa buku saku berbasis android di buat 

dengan menggunakan program Adobe Flash Professional CS 6. Selain itu 

pembuatan media ini didukung dengan perangkat lunak lain seperti adobe 

photoshop untuk mengedit gambar, microsoftword untuk merangkum 

serta menyusun materi dan format factory untuk mengedit audio serta 

video. Yang kemudian setelah semua bahan siap di satukan pada lahan 

Adobe Flash Professional CS 6 for android.

2. Pengembangan media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis 

android layak digunakan dalam pembelajaran. Kelayakan produk 

berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media dengan penilaian

persentase rata-rata 79,85% dalam kategori layak dan 87,96 % dalam 

kategori sangat layak Hasil uji coba yang dilakukan yaitu uji coba 

kelompok kecil dari salah satu sekolah yang akan dilakukan uji coba 

lapangan dengan persentase kelayakan rata-rata sebesar 85,38% dalam 

kategori sangat layak. Pada uji coba lapangan yang dilakukan di tiga 
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sekolah mendapatkan persentase kelayakan rata-rata sebesar 83,92% 

dalam kategori sangat layak.

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi sekolah, sebaiknya media pembelajaran fisika berupa buku saku 

berbasis android ini diperbanyak guna meningkatkan kualitas dan 

kreatifitas peserta didik.

2. Bagi pendidik, media pembelajaran buku saku dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan dengan materi yang berbeda.

3. Bagi peneliti, aplikasi buku saku ini perlu dikembangkan lagi pada sistem 

operasi yang bukan hanya dapat diinstal melalui smartphone berbasis 

android, tetapi dapat diinstal pada smartphone dengan sistem operasi 

Iphone, Windows Phone, dan Blackberry.

4. Uji coba sebaiknya dapat dilakukan dengan subjek yang berbeda, sehingga 

dapat menghasilkan media pembelajaran yang dapat digunakan secara 

luas.
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ANGKET RESPON SISWA

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERUPA BUKU SAKU 

BERBASIS ANDROID PADA MATERI FLUIDA STATIS”

Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa 
Buku Saku Berbasis Android Pada Materi Fluida Statis

Mata Pelajaran : Fisika 
Sasaran Pengembangan : Siswa/Siswi SMA/SMK kelas XI
Pengembang : Almira Eka Damayanti
Tujuan : Untuk mengetahui kelayakan Media Pembelajaran 

Fisika Berupa buku Saku Berbasis Android Pada Materi 
Fluida Statis

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

>>>>>> Selamat Mengerjakan <<<<<
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IDENTITAS
Nama Siswa : ...........................................................................
Kelas : ...........................................................................
Asal Sekolah : ...........................................................................

Pertanyaan/Pernyataan Butir 
Penilaian

Skor Komentar
1 2 3 4 5

Ketertarikan

a. Tampilan buku saku fisika ini 

menarik

b. Buku saku ini membuat saya 
lebih bersemangat dalam 
belajar fisika

c. Dengan menggunakan buku 
saku ini dapat membuat 
belajar fisika tidak 
membosankan.

d. Buku saku ini mendukung 
saya untuk menguasai 
pelajaran fisika, khusunya 
fluida statis

e. Dengan adanya ilustrasi dapat 
memberikan motivasi untuk 
mempelajari materi.

f. Media ini sangat praktis dan 
mudah dibawa kemana-mana.

Materi

g. Penyampaian materi dalam 
buku saku ini berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari

h. Materi yang disajikan dalam 
buku saku ini mudah saya 
pahami

i. Setelah belajar menggunakan 
media ini saya memperoleh 
pengetahuan baru

j. Buku saku ini memuat tes 
evaluasi yang dapat menguji 
seberapa jauh pemahaman 
saya tentang materi fluida 
statis.

i. Sajian materi, animasi dan 

gambar menarik

Bahasa

j. Kalimat dan paragraf yang 
digunakan dalam modul ini 
jelas dan mudah dipahami.



109

Bandar Lampung, 2017

……………………….

k. Bahasa yang digunakan dalam 
buku saku fisika ini sederhana 
dan mudah dimengerti

l. Huruf yang digunakan 
sederhana dan mudah dibaca.

Kualitas Teknis

m. Media ini dapat digunakan 
dengan mudah

n. Media ini sangat praktis dan 
mudah dibawa kemana-mana.

o. Media pembelajaran ini tidak 
membosankan

Jumlah total skor

Skor Penilaian Kelayakan
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Lampiran 5.1

Foto Dokumentasi  Penelitian Di SMA Al-Huda Jati Agung 

  
Pe

Peneliti Menjelaskan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 
Android dan cara mengerjakan Angket Respon Peserta didik dengan melihat 

produk yang ditampilkan oleh peneliti

Peneliti Membagikan Angket Respon Peserta Didik
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Peserta Didik Membaca Buku Saku dan Mengisi Angket 

Foto Bersama Peserta Didik SMA Al-Huda Jati Agung 
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Lampiran 5.2

Foto Dokumentasi  Penelitian Di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

Peserta Didik Membaca Serta Mengerjakan Soal Evaluasi Pada Buku Saku



136

Foto Bersama Peserta Didik SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 
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Lampiran 5.3

Foto Dokumentasi  Penelitian Di SMK N 6 Bandar Lampung

Peneliti Menjelaskan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 
Android dan cara mengerjakan Angket Respon Peserta didik dengan melihat 

produk yang ditampilkan oleh peneliti

Peneliti Membagikan Angket Respon Peserta Didik
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Peserta Didik Membaca Serta Mengerjakan Soal Evaluasi Pada Buku Saku

Foto Bersama Peserta Didik SMKN 6 Bandar Lampung 
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Lampiran 5.4

Tampilan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis Android 

Pada Materi Fluida Statis
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Instrumen untuk Ahli Materi

Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 

Android Pada Materi Fluida Statis

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 isi dari 
sudut pandang 
disiplin ilmu

2. Konsep baik
3. Informasi pada 

buku saku dapat 
memberikan 
pengetahuan baru

4. Contoh dan kasus 
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yang disajikan 
sesuai dengan 
situasi serta kondisi 
yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-
hari

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 
sederhana (mudah 
dipahami)

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

3
Keterlaksana

an

12. Sajian buku saku
menarik

13. Gambar yang 
digunakan sesuai 
dengan materi

14. Terdapat contoh-
contoh soal yang 
dapat membantu 
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Komentar Umum dan Saran perbaikan

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

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

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

menguatkan 
pemahaman konsep

15. Evaluasi yang 
diberikan sesuai 
dengan materi

16. Dapat digunakan 
secara individual 
ataupun kelompok

17. Media 
pembelajaran buku 
saku sesuai dengan 
kebutuhan peserta 
didik

18. Efektifitas media

4
Tampilan 

visual

19. Kejelasan 
penggunaan huruf

20. Kesesuaian ilustrasi 
dengan materi

21. Ilustrasi membantu 
pemahaman

5
Aspek 
gambar

22. Kualitas gambar

23. Kejelasan gambar
24. Kesesuaian gambar

6
Kemudahan 
penggunaan

25. Penyajian media
26. Kepraktisan media

Jumlah total skor
Skor Penilaian Kelayakan
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Kesimpulan
Media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android 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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INSTRUMEN UJI AHLI MEDIA

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERUPA BUKU 

SAKU BERBASIS ANDROID PADA MATERI FLUIDA STATIS”

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan 

skripsi untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan 

bukan untuk kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon 

bantuan Bapak/Ibu dosen dan guru untuk memberikan penilaian terhadap media 

pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap kelayakan 

media pembelajaran terlampir.

Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa 
buku Saku Berbasis Android Pada Materi Fluida Statis

Mata Pelajaran : Fisika 
Sasaran Pengembangan : Siswa/Siswi SMA/MA/SMK kelas XI
Pengembang : Almira Eka Damayanti
Tujuan : 
Untuk mengetahui kelayakan Media Pembelajaran Fisika Berupa buku Saku Berbasis 
Android Pada Materi Fluida Statis

Petunjuk Khusus :

1. Mohon Bapak/Ibu membaca baik-baik setiap pertanyaan/pernyataan
2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda

check list ( √ ) pada kotak angka yang tersedia.
Ket. Angka 5 =  sangat layak; 4 = layak; 3 = cukup layak; 2 = tidak layak; 1 = 

sangat tidak layak
3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada 

kolom yang telah disediakan.
4. Sebelumnya Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan.
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Nama :……………………………….

Instansi :……………………………….

Tanggal Uji :……………………………….

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 
Penilaian

Skor Saran perbaikan Skor 
kelayakan1 2 3 4 5

I

Desain Tampilan

1. Susunan / tata letak tampilan 

awal buku saku

2. Tampilan background buku 

saku

3. Kesesuaian bagian isi 

tampilan buku saku

4. Tampilan menu buku saku

5. Perpaduan warna pada 

tampilan buku saku

6. Warna huruf (font) pada 

tampilan buku saku

7. Huruf yang jelas dan mudah 

di baca

8. Tampilan menarik untuk 

dilihat

9. Kesesuaian gambar 

Desain Isi buku saku

10. Konsistensi isi dengan menu 

buku saku
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II

11. Pemberian warna pada kata 

yang penting

12 . Perpaduan gambar dengan 

isi

13 . Tidak  menggunakan  terlalu 

banyak jenis huruf

14 Penggunaan  variasi  huruf 

(bold, italic, all capital, small 

capital) tidak berlebihan

15 Spasi  antar  baris  susunan 

teks normal

16 Spasi antar huruf normal

17 Jenjang  judul-judul  jelas, 

konsisten dan proporsional

Komentar Umum Dan Saran Perbaikan
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Bandar Lampung, 

Ahli Media

NIP.
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Instrumen Untuk Guru SMA/MA
Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 

Android Pada Materi Fluida Statis

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 Bapak/ibu 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 
buku saku 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
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12. Media 
pembelajaran ini 
sangat menarik

13. Media 
pembelajaran ini 
tidak 
membosankan

Jumlah total skor
Skor Penilaian Kelayakan

Komentar Umum dan Saran perbaikan

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

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

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

Kesimpulan
Media pembelajaran fisika berupa buku saku berbasis android dinyatakan :

1. Layak untuk digunakan tanpa direvisi
2. Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak digunakan

Bandar Lampung, 2017

………………………………
NIP
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Kisi-Kisi Instrumen Guru SMA/SMK

Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 

Android Pada Materi Fluida Statis

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

 Sajian materi buku saku dan 
gambar menarik

 Contoh yang diberikan 
sesuai dengan fakta

1,2,3,4,5,6

2 Tampilan Media

 Warna yang dipakai menarik
 Teks dan gambar jelas
 Gambar pada media 

membantu mengingat materi 
yang dipelajari

7,8,9

3 Kualitas teknis

Media dapat digunakan 
dengan mudah

Urutan penyampaian materi 
tersusun secara sistematis

Media pembelajaran ini 
sangat menarik

Media pembelajaran ini tidak 
membosankan

10,11,12,13
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Kisi-Kisi Instrumen Uji Ahli Materi

Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 

Android Pada Materi Fluida Statis

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Kualitas isi

 Kesesuaian isi dari sudut 
pandang ilmu pengetahuan

 Konsep baik
 Informasi dalam buku saku 

memberikan pengetahuan 
baru

 Informasi sesuai dengan 
perkembangan zaman

 Contoh dan kasus yang 
disajikan sesuai dengan 
situasi serta kondisi yang 
terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari

 Kesesuaian contoh dengan 
materi

 Evaluasi yang digunakan 
baik untuk menguji 
kemampuan peserta didik

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

2 Kebahasaan

 Bahasa yang digunakan 
komunikatif

 Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan makna 
ganda

 Kalimat yang digunakan 
sederhana (mudah 
dipahami)

 Konsistensi penggunaan 
istilah, symbol, nama 
ilmiah/bahasa asing 

8,9,10,11

3 Keterlaksanaan

 Sajian buku saku menarik
 Gambar yang digunakan 

sesuai dengan materi.
 Terdapat contoh-contoh 

soal yang dapat membantu 
menguatkan pemahaman 
konsep

12,13,14,15,16,17,18
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 Evaluasi yang diberikan 
sesuai dengan materi.

 Dapat digunakan secara 
individual maupun 
kelompok

 Media pembelajaran buku 
saku sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik

 Efektifitas buku saku

4 Tampilan visual

 Kejelasan penggunaan 
huruf

 Kesesuaian ilustrasi dengan 
materi

 Ilustrasi membantu 
pemahaman

19,20,21

5 Aspek gambar
 Kualitas gambar
 Kejelasan gambar
 Kesesuaian gambar

22,23,24

6
Kemudahan 
penggunaan

 Penyajian media
 Kepraktisan media

25,26
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KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN RESPON AHLI MEDIA

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERUPA BUKU 

SAKU BERBASIS ANDROID PADA MATERI FLUIDA STATIS”

No Indikator 
Penilaian

Butir Penilaian No Soal

1 Desain 

Tampilan

Susunan/tata letak tampilan buku 

saku

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tampilan background buku saku

Kesesuaian bagian isi tampilan buku 

saku

Tampilan menu buku saku

Perpaduan warna pada tampilan 

buku saku

Warna huruf (font) pada tampilan 

buku saku

Huruf yang jelas dan mudah di baca

Tampilan menarik untuk dilihat

Kesesuaian gambar 

2 Desain isi 

buku saku

Konsistensi isi dengan menu buku 

saku

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17

Pemberian warna pada kata yang 

penting

Perpaduan gambar dengan isi

Tidak  menggunakan  terlalu banyak 

jenis huruf

Penggunaan  variasi  huruf (bold, 

italic, all capital, small capital) tidak 

berlebihan
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Spasi  antar  baris  susunan teks 

normal

Spasi antar huruf normal

Jenjang  judul-judul  jelas, konsisten 

dan proporsional
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Kisi-Kisi Instrumen Peserta Didik

Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku Saku Berbasis 

Android Pada Materi Fluida Statis

No Aspek Kriteria Nomor item

1 Ketertarikan

 Tampilan buku saku fisika
ini menarik 

 Buku saku ini membuat saya 
lebih bersemangat dalam 
belajar fisika

 Dengan menggunakan buku 
saku ini dapat membuat 
belajar fisika tidak 
membosankan.

 Buku saku ini mendukung 
saya untuk menguasai 
pelajaran fisika, khusunya 
fluida statis

 Dengan adanya ilustrasi 
dapat memberikan motivasi 
untuk mempelajari materi.

 Media ini sangat praktis dan 
mudah dibawa kemana-
mana.

1,2,3,4,5,6

2 Materi 

 Penyampaian materi dalam 
buku saku ini berkaitan 
dengan kehidupan sehari-
hari 

 Materi yang disajikan dalam 
buku saku ini mudah saya 
pahami 

 Setelah belajar 
menggunakan media ini saya 
memperoleh pengetahuan 
baru

 Buku saku ini memuat tes 
evaluasi yang dapat menguji 
seberapa jauh pemahaman 
saya tentang materi fluida 
statis.

 Sajian materi, animasi dan 

7,8,9,10,11
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gambar menarik

3 Bahasa

 Kalimat dan paragraf yang 
digunakan dalam modul ini 
jelas dan mudah dipahami.

 Bahasa yang digunakan 
dalam buku saku fisika ini 
sederhana dan mudah
dimengerti.

 Huruf yang digunakan 
sederhana dan mudah
dibaca.Evaluasi yang 
diberikan sesuai dengan 
materi.

12,13,14

4 Kualitas Teknis

 Media ini dapat digunakan 
dengan mudah 

 Media ini sangat praktis dan 
mudah dibawa kemana-
mana.

 Media pembelajaran ini 
tidak membosankan

15,16,17


	cover.docx
	ABSTRAK.docx
	MOTTO.docx
	PERSEMBAHAN.docx
	RIWAYAT HIDUP.docx
	KATA PENGANTAR.docx
	DAFTAR ISI.docx
	DAFTAR TABEL.docx
	DAFTAR GAMBAR.docx
	DAFTAR LAMPIRAN.docx
	BAB I (BARU).docx
	BAB II.docx
	BAB III berisi baru.docx
	BAB IV mira yg bner.docx
	BAB V.docx
	dapus.docx
	LAMPIRAN.docx
	ANGKET RESPON SISWA.docx
	Foto Dokumentasi  Penelitian.docx
	foto lampiran buset.docx
	instrumen ahli materi.docx
	instrumen ahli media.docx
	instrumen guru SMA.docx
	Kisi-kisi guru benar.docx
	Kisi-kisi materi benar.docx
	KISI-kisi media benar.docx
	Kisi-kisi siswa benar.docx

