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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING (M-LEARNING) BERBASIS 

ANDROID DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI PADA MATERI 

STRUKTUR DAN FUNGSI SEL PENYUSUN JARINGAN  

TUMBUHAN DAN HEWAN KELAS XI SMA/MA 

 

 

Oleh 

MAULANA ROHMATUL HAQ 

 

Pembelajaran di sekolah pada materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan 

tumbuhan dan hewan hanya menggunakan buku saja, dan beberapa materi lain 

menggunakan media berupa charta dan torso. Pembelajaran dengan menggunakan 

smartphone hanya sebatas peserta didik menggunakannya untuk mencari artikel berisi 

materi pada saat diskusi dan mengerjakan tugas. Selebihnya menggunakan praktikum 

langsung di laboratorium. Salah satu alternatif media pembelajaran yang menarik dan 

efisien yaitu dengan mengembangkan media mobile learning (m-learning) berbasis 

android dalam pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan tumbuhan kelas XI SMA/MA.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan media m-learning berbasis 

android pada materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan 

kelas XI. (2) Mengetahui apakah pengembangan m-learning berbasis android pada 

materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran di SMA/MA. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan menggunakan prosedur yang dikemukakan Sugiyono. 

Instrumen yang digunakan berupa skala penilaian untuk mengetahui kelayakan m-

learning berbasis android dan untuk mengetahui respon guru dan peserta didik yaitu 

menggunakan skala Likert dengan empat penilaian disusun dalam bentuk checklist. 

Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data kualitatif dari ahli materi, ahli 

bahasa, ahli media, guru biologi dan peserta didik SMA. 

Hasil penelitian ini berupa: (1) Pengembangan m-learning berbasis android pada 

materi jaringan tumbuhan dan hewan. (2) Kualitas media bantu pembelajaran m-

learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan adalah layak 

dengan persentase 75% berdasarkan penilaian ahli materi, dan sangat layak dengan 

persentase 82,81% oleh ahli bahasa dan 81,66% oleh ahli media dengan kriteria sangat 

layak. (3) Respon guru biologi dengan persentase 93,33% dengan kriteria sangat layak. 

Respon peserta didik kelas XI MIPA dalam kriteria sangat menarik dengan persentase 

87,03%. di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi dapat disimpulkan m-learning 

berbasis android sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi. 

 

Kata Kunci : Mobile learning, Android, Jaringan tumbuhan dan hewan 
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MOTTO 

 

ۡيتُوَن َوٱلنَِّخيَل وَ  ۡرَع َوٱلزَّ لَِك يُۢنبُِت لَُكم بِِه ٱلزَّ ِتِۚ إِنَّ فِي َذَٰ َب َوِمن ُكلِّ ٱلثََّمَرَٰ ٱۡۡلَۡعنََٰ

  ١١َۡلٓيَٗة لِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن 

Artinya : 

“Dia (Allah) menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, 

korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Q.S. An-

Nahl, 11)1 

 

“Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, darimana kita belajar ikhlas, jika 

semua yang kita impikan segera terwujud, darimana kita belajar sabar”. (Dahlan 

Iskan)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : Nur Publishing, 

2007), An-Nahl. Ayat (11). 
2 Heri Purnomo, “Mutiara Kehidupan dari Seorang Dahlan Iskan” (On-line), tersedia di: 

https://www.kompasiana.com/heripurnomo/mutiara-kehidupan-dari-seorang-dahlan-

iskan_551123948133119a36bc77ed ( 18 Juni 2012). 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 

dan kepribadian individu melalui proses atau kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan, 

atau latihan) serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia 

seutuhnya (insan kamil). Usaha yang dimaksud adalah suatu tindakan atau perbuatan 

yang dilakukan secara sadar dan terencana, sedangkan kemampuan berarti kemampuan 

dasar atau potensi. Asumsinya, setiap manusia mempunyai potensi untuk dapat dididik 

dan dapat mendidik. Aspek kepribadian mencangkup tentang sikap, bakat, minat, 

motivasi, nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang. Pendidikan juga adalah suatu 

proses yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling memengaruhi dan 

ketergantungan seperti halnya suatu sistem. 3 

       Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut.   

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                           
3 Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011) h. 

39. 



2 

 

 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara.4 

    

   Islam juga telah mengajarkan kita betapa pentingnya pendidikan, dimana pendidikan 

tersebut harus dilalui dengan berbagai proses. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S 

Az Zumar ayat 9 yang berbunyi : 

 

نۡ  مَّ
َ
َٰنٌِتَۡءانَآَءۡۡأ ََةَۡرب ِهِۡۡٱٓأۡلِخَرةََۡساِجٗداَۡوقَآئِٗماََۡي َذُرۡۡٱَّلَّ لُِۡهَوَۡق َۡوَير ُجواْۡرَۡح  َتوِيۡۡۦ  ۡيَس  َۡهل  قُل 

ِينَۡ لَُموَنۡوَۡۡٱَّلَّ ِينََۡيع  ْولُواْۡۡٱَّلَّ
ُ
ُرۡأ إِنََّماَۡيَتَذكَّ لَُموَنۡ  ل َبَٰبََِۡلَۡيع 

َ  ٩ۡۡٱۡل 
Artinya: 

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.5 

 

     Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwasannya orang-orang yang memilki 

pengetahuan tidak sama dengan yang tidak memiliki pengetahuan, dan dengan 

pengetahuan tersebut ia akan mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain.  

       Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap 

kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan. Pendidikan harus berupa tindakan yang ditunjukkan kepada peserta didik 

dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat 

                                                           
4Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) 
5 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : Nur Publishing, 

2007), Ayat (9)  
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tertentu.6 Pendidikan memiliki peranan untuk menyiapkan generasi di masa depan 

agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan formal merupakan salah satu 

wahana untuk membangun sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan 

kehidupan secara kritis, kreatif dan inovatif. 

       Pembelajaran biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan 

ilmu-ilmu alam lainya. Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat 

tubuh manusia. Segenap alat-alat tubuh manusia bekerja masing-masing, tetapi satu 

sama lain saling membantu. Biologi mempelajari alat tersebut di sekitar atau 

lingkungannya. Kedua aspek tersebut, baik tubuh manusia maupun alam, dipandang 

sebagai sistem. Dalam setiap sistem terdapat komponen-komponen yang saling 

menunjang agar keseluruhan sistem dapat berlangsung.7 Belajar biologi juga berupaya 

mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri 

sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.8  

       Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 

                                                           
6 Umar Tirtarahardja, “Pengantar Pendidikan”, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), h. 37-38. 
7 Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: FPMIPA UPI, 2003), h.12. 
8 Ibid. h. 33. 
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didik agar dapat berjalan dengan baik.9 Proses pembelajaran tidak terlepas dari aspek-

aspek antara lain media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu 

akan memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Salah satu fungsi utama 

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi, dan lingkungan balajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.10 Media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

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

videorecorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar grafik, televisi dan komputer 

sehingga dengan kata lain, media dapat diartikan sebagai komponen sumber belajar 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar.11 

       Media pembelajaran melibatkan pendengaran dan penglihatan, sebagaimana umat 

Islam kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita pendengaran, 

penglihatan, serta pemikiran agar kita dapat belajar sesuatu. Hal ini dapat kita lihat 

dalam surat Al-Mu’minun ayat 78, yang berbunyi : 

ِيٓۡۡوَُهوَۡ ۡلَُكُمۡۡٱَّلَّ
َ
نَشأ

َ
عَۡأ م  ب َصَٰرَۡوَۡۡٱلسَّ

َ ۡوَۡۡٱۡل  ف 
َ ُكُروَنَۡۡدَة ۡٱۡل  اۡتَش  ۡ  ٧٨ۡقَلِيٗٗلۡمَّ

Artinya : Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, 

penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur.12 

                                                           
9 Endang Komara, Belajar Dan Pembelajaran Interaktif”, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014) h. 29. 
10  Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  h. 19. 
11 Ibid. h.4. 
12 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : Nur Publishing,  

2007), Ayat (78) 
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       Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan mendengar adalah mendengar 

semua yang dapat didengar sehingga kamu memperoleh manfaat baik bagi agama 

maupun dunia. Dan yang dimaksud dengan melihat adalah agar kamu dapat melihat 

semua yang dapat dilihat sehingga kamu dapat memperoleh maslahatmu dengannya. 

       Manusia menggunakan teknologi  karena memiliki akal. Perkembangan teknologi  

terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah 

yang dihadapinya. Kemajuan teknologi  adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai 

cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.  Manusia juga  sudah menikmati banyak 

manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam 

dekade terakhir ini.13 

Dalam wawancara, Sri Sudaryanti sebagai guru biologi di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung mengatakan bahwa selama ini untuk pembelajaran pada materi jaringan 

tumbuhan dan hewan hanya menggunakan buku saja, dan beberapa materi lain 

menggunakan media berupa charta dan torso, sedangkan untuk penggunaan media 

yang memanfaatkan teknologi seperti LCD proyektor, dan laptop, jarang diterapkan. 

Pembelajaran dengan menggunakan smartphone hanya sebatas peserta didik 

                                                           
13 Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial 

Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2 No.1 (2014), h. 34. 
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menggunakan smartphonenya untuk mencari artikel berisi materi hanya pada saat 

diskusi dan mengerjakan tugas. Selebihnya menggunakan praktikum langsung di 

laboratorium.  Media pembelajaran yang bersifat online belum pernah digunakan oleh 

guru.14 Sehingga penulis menyimpulkan bahwa media yang digunakan guru kurang 

lengkap dan sangat terbatas bagi peserta didik karena bentuknya berupa teks dan media 

seadanya yang hanya menonton, sehingga peserta didik tidak bisa mengunakannya 

secara bebas dan langsung dimanapun dan kapanpun.   

       Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung pada tanggal 1 April 2017 lalu, peneliti melihat bahwa media m-learning 

berbasis android belum pernah digunakan di sekolah.15 Mengatasi masalah di atas perlu 

diadakan upaya pengembangan media yang lebih praktis dan modern supaya peserta 

didik dapat terlibat langsung dalam pembelajaran tanpa harus mengandalkan guru 

seutuhnya sebagai pemberi  ilmu.  

       Menurut Ibu Sri Sudaryanti, selaku guru Biologi di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung mengatakan: 

“Pengembangan m-learning berbasis android perlu dilakukan di jaman modern 

ini, karena perangkat elektronik seperti smartphone sudah hampir seluruh peserta 

didik memiliki, namun penggunaannya lebih banyak untuk bermain game, sosial 

media, dan hal lain yang kurang bermanfaat, kan segalanya perlu kita coba, siapa 

tahu bisa membuat siswa lebih memahami pelajaran”.16  

                                                           
14 Sri Sudaryanti, Wawancara dengan guru, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bandar Lampung, 

1 April 2017 
15 Sri Sudaryanti, Hasil Observasi dengan guru, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 1 April 2017 
16  Sri Sudaryanti, Wawancara dengan guru, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bandar Lampung, 

1 April 2017 
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       Berdasarkan analisis angket kebutuhan yang telah disebar ke 36 peserta didik kelas 

XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dari 36 peserta didik, 35 di antaranya 

sudah memiliki smartphone yang bisa dipakai untuk mengakses internet, artinya lebih 

dari 90% peserta didik dapat memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk 

melaksanakan pembelajaran secara online. Namun yang sangat disayangkan adalah 

hanya 36,11% peserta didik yang sering menggunakan smartphonenya untuk 

mengakses internet dalam mencari materi pembelajaran, peserta didik yang lainya 

menyatakan hanya kadang-kadang saja memanfaatkan smartphonenya untuk 

mengakses internet dan mencari materi pembelajaran. Selain digunakan untuk 

pembelajaran, 8,333% peserta didik menggunakan smartphonenya untuk bermain 

game, 8,333% untuk SMS dan menelpon, 75% Untuk mengakses sosial media, dan 

8,333% untuk berbisnis.17 

       Memahami generasi muda zaman ini dan berkembang bersama mereka, pertama-

tama tentu perlu memahami karakteristik generasi ini. Khairul Abdullah menyatakan 

bahwa istilah Generasi X, Y dan Z digunakan untuk merujuk kepada kelompok 

generasi dalam kumpulan umur tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa istilah tersebut 

dimunculkan dalam buku Grown Up Digital  yang ditulis oleh Don Tapscott. Don 

Tapscott dalam bukunya membagi demografi penduduk kepada beberapa kelompok 

berikut: 

1) Pre Baby Boom (lahir pada 1945 dan sebelumnya) 

                                                           
17  Analisis Angket, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, 1 April 2017 
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2) The Baby Boom (lahir antara 1946 – 1964) 

3) The Baby Bust (lahir antara 1965 – 1976) – Generasi X  

4) The Echo of the Baby Boom (lahir antara 1977 – 1997) – Generasi Y  

5) Generation Net (lahir antara 1998 hingga kini) – Generasi Z 

       Generasi X  (the baby bust) yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980. Anak-anak 

yang lahir pada generasi ini, tumbuh dengan video games dan MTV, serta 

menghabiskan masa remajanya di tahun 80-an. Generasi X ialah generasi internet. 

Generasi X menganggap internet sebagai media yang tidak memerlukan kepakaran  

(nonspecialist media). Siapa saja boleh menggunakan internet dan bebas 

mengemukakan pandangan mereka. Sesudahnya muncul generasi Y (The Echo of the 

Baby Boom), (1981-1995) atau yang lebih dikenal dengan generasi milenium, tumbuh 

seiring dengan banyak kejadian yang mengubah dunia, di antaranya berkembang 

komunikasi massa, serta internet. Setelah generasi Y, maka muncul generasi Z yang 

disebut juga Generation Net (lahir antara 1998 hingga sekarang) dengan ciri-ciri yaitu: 

1) Memiliki akses yang cepat terhadap informasi dari berbagai sumber. 

2) Dapat mengerjakan beberapa hal dalam waktu bersamaan (multitasking). 

3) Lebih menyukai hal-hal yang bernuansa atau bernapaskan multimedia. 

4) Lebih menyukai berinteraksi via dunia maya, jejaring sosial (Facebook, Twitter, 

Yahoo Messenger, hingga BBM).  

5) Dalam belajar, lebih menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. 
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      Karena sejumlah karakter inilah, pola hidup dan pola pikir anak-anak generasi Z 

juga berubah. ”Banyak orang bilang, anak-anak ini adalah anak instan. Segala sesuatu 

mesti instan dan cepat. Juga, mereka sering menggampangkan hal-hal dalam 

kehidupannya”. Salah satu perbedaan yang mencolok, meski mereka masih sangat 

muda, anak-anak ini sangat tertarik pada piranti digital kecil atau gadget yang 

dirancang canggih berupa laptop, konsol game, telepon seluler, MP3 atau MP4 Player, 

dan kamera digital.18 

       Pakar pendidikan Mark Prensky (2001) mengemukakan ada dua generasi  yaitu 

digital natives  dan  digital immigrants.  Digital  natives merupakan generasi yang lahir 

pada era digital, sedangkan digital immigrants adalah generasi yang lahir sebelum  era 

digital tetapi kemudian tertarik, lalu  mengadopsi hal baru dari teknologi tersebut. Rata-

rata generasi digital natives ketika lahir sudah berada dalam lingkungan teknologi 

digital.19 Dengan demikian dapat diketahui bahwa peserta didik kelas XI di sekolah 

menengah tingkat atas yang rata-rata lahir di tahun 2000 merupakan generasi dari 

digital natives. Sejalan dengan teori generasi digital native seharusnya guru dapat 

memanfaatkan teknologi dengan baik dan kreatif dan menggunakannya dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat merasa senang dan dapat menerima dengan 

baik informasi yang diberikan oleh guru. Salah satu kriteria dalam memilih media 

pembelajaran adalah sesuai dengan karakteristik, dan gaya belajar peserta didik. 

                                                           
18 Tjipto Susana, “Kesetiaan Pada Panggilan Di Era Digital”, Jurnal Orientasi Baru, Vol. 21 

No. 1 (April 2012), h. 56-57. 
19  Riana Mardina, “Potensi Digital Natives Dalam Representasi Literasi Informasi Multimedia 

Berbasis Web Di  Perguruan Tinggi”. Jurnal Pustakawan Indonesia, Vol. 11 No. 1, h. 5 
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       Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan terus 

berkembang dalam berbagai strategi dan pola, yang pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam sistem e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang 

memanfaatkan perangkat elektronik dan media digital, maupun mobile learning (m-

learning) sebagai bentuk pembelajaran yang khusus memanfaatkan perangkat dan 

teknologi komunikasi bergerak. Tingkat penetrasi perangkat bergerak yang sangat 

tinggi, tingkat penggunaan yang relatif mudah, dan harga perangkat yang semakin 

terjangkau, dibanding perangkat komputer personal, menjadi faktor pendorong yang 

semakin memperluas kesempatan penggunaan atau penerapan mobile learning sebagai 

sebuah kecenderungan baru dalam belajar, yang membentuk paradigma mampu 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan hasil belajar peserta didik di 

Indonesia di masa datang.20  

       Mobile learning adalah jenis model yang memungkinkan peserta didik untuk 

memperoleh materi  pembelajaran dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan  

semua jenis perangkat genggam  nirkabel seperti;  ponsel, Personal Digital Assisten  

(PDA),  laptop  nirkabel,  komputer pribadi (PC), dan tablet. Sehingga dapat dilihat, 

didownload, dan disebarluaskan secara bebas.21 

                                                           
20 Ani Maulidi, “Manfaat Mobile Learning Bagi Pembelajaran” (On-line), tersedia di: 

http://animaulidi.blogspot.co.id/2014/07/manfaat-mobile-learning-bagi.html (20 Juli 2014). 
21 Galuh Puspita Ari Purti, Eko Supraptono, Teguh Suradi, “Pengembangan Aplikasi Android 

Untuk Mendukung Pembelajaran Listening Bahasa Inggris Kelas XI SMA”, Jurnal Penelitian 

Tindakan Kelas, Vol. 16, No. 4,  (Agustus , 2015), h. 49. 

http://animaulidi.blogspot.co.id/2014/07/manfaat-mobile-learning-bagi.html%20(20
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       Android adalah sebuah sistem operasi untuk  perangkat    mobile  berbasis  Linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware  dan  aplikasi.  Android  menyediakan 

platform  terbuka bagi  para    pengembang untuk  membuat  aplikasi.  Arsitektur 

android  terdiri   dari   Application, Application Framework,  Libraries, Android 

Runtime dan Kernel.22 

       Keunggulan m-learning berbasis android ini yaitu dapat menyajikan materi dalam 

bentuk praktis dan sederhana, mudah dibawa kemana-mana, menarik, dilengkapi 

gambar dan warna serta dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja melalui perangkat 

smartphone android.  

       Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu membuat suatu produk media 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran biologi dalam bentuk media m-learning 

berbasis android dalam pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI SMA/MA yang diharapkan dapat 

membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat meguasai materi pembelajaran 

dengan baik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

                                                           
22 Henry Kurniawan, Tri Shandika Jaya, “Desain Dan Implementasi obile Kuliah di Politeknik 

Negeri Lampung Berbasis Teknologi Android”, Jurnal Ilmiah ESAI, Vol 10. No. 1 (Januari 2016), h. 

49. 



12 

 

 

1. Media merupakan komponen penting dalam pembelajaran di sekolah, tetapi 

dirasa kurang presisi.  

2. Keberadaan media di sekolah kurang praktis dan sederhana, kurang menarik 

serta sulit untuk dibawa kemana-mana.  

3. Lebih dari 90% peserta didik memiliki smartphone canggih yang dapat 

terhubung ke internet, namun hanya 36,11% peserta didik yang sering 

menggunakannya untuk mengakses internet  dalam mencari materi 

pembelajaran. 

4. Media pembelajaraan m-learning berbasis android belum pernah digunakan 

oleh guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

perlu membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah. 

1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media mobile learning (m-

learning) berbasis android dalam pembelajaran biologi pada materi struktur 

dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI semester 

ganjil. 

2. Pengujian media yang disusun meliputi uji materi, uji bahasa, dan uji desain 

produk oleh validator. 

3. Pengujian media melalui respon peserta didik yaitu uji kelompok kecil dan uji 

coba luas, serta respon guru setelah uji coba produk. 
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D. Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah dapat dijelaskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan media m-learning berbasis android pada materi 

jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI SMA/MA? 

2. Bagaimana kelayakan aplikasi m-learning berbasis android pada materi 

jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI SMA/MA menurut para ahli?  

3. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap aplikasi m-learning berbasis 

android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI SMA/MA? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Mengembangkan media m-learning berbasis android pada materi struktur 

dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI 

b. Mengetahui apakah pengembangan media m-learning berbasis android 

pada materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan 

layak digunakan sebagai media pembelajaran di SMA/MA. 

2. Manfaat penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan 

menambah khasanah tentang pengembangan media ajar. Hasil penelitian 
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ini dapat menjadi gambaran terhadap guru untuk memberikan alternatif 

dalam memilih atau membuat media ajar yang menarik bagi peserta didik.  

b. Praktis  

1) Bagi peserta didik 

M-learning berbasis android diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran yang praktis dan menarik, mampu mengembangkan 

tingkat kemandirian peserta didik dalam belajar, serta efektif dalam 

mempelajari materi jaringan tumbuhan dan hewan pada pelajaran biologi. 

2) Bagi guru 

        M-learning berbasis android diharapkan dapat memberikan alternatif 

dalam menggunakan media pembelajaran untuk mengajar sehingga 

diharapkan pembelajaran dapat memberikan hasil yang lebih baik dan 

optimal serta menyenangkan. 

3) Bagi sekolah  

       M-learning berbasis android yang dikembangkan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan bahan atau literatur/model desain media 

pembelajaran yang praktis dan menarik dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterampilan sehingga 

dapat melatih kemandirian peserta didik dalam belajar. 

4) Bagi peneliti  
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       Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang baik dan menarik serta dapat menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode R&D dalam proses belajar mengajar. 

 

F. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

     Penelitian dan pengembangan (Research and Development) ini akan menghasilkan 

produk dengan spesifikasi berikut : 

1. M-learning berbasis android berupa aplikasi media pembelajaran yang dapat di 

akses melalui perangkat smartphone android pada materi jaringan tumbuhan dan 

hewan yang disajikan ke dalam website/blog. 

2. M-learning berbasis android memuat materi biologi yang mengacu pada 

kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) biologi SMA/MA berdasarkan 

kurikulum 2013 pada materi jaringan tumbuhan dan hewan. 

3. Pembuatan Aplikasi menggunakan softwere Android Studio, penyajian materi 

pembelajaran dibuat menggunakan softwere Corel Draw X5 dan disimpan ke 

dalam format PDF selanjutnya di publish secara online ke situs fliphtml5. 

4. M-learning berbasis android berisi materi-materi yang dibuat semenarik 

mungkin yang diharapkan dapat memenuhi prinsip pokok media pada setiap 

kegiatan belajar mengajar, bahwa media digunakan dan diarahkan untuk 

mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat pembelajaran biologi  

a) Hakikat pembelajaran  

       Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya keseluruhan yang terdiri dari 

beberapa komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya 

dengan keterkaitan antara satu dengan yang lain dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga pendapat yang menyatakan 

bahwa pengertian pembelajaran adalah upaya yang sitematik dan disengaja oleh 

pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan 

belajar. Dalam kegitan pembelajaran terjadi sebuah interaksi antara peserta didik yang 

melakukan kegiatan belajar dengan kegiatan pendidik yang melakukan kegiatan 

membelajarkan.23  

       Pembelajaran merupakan salah satu wahana yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan potensi murid menuju jalan kehidupan yang 

disediakan Allah SWT, dan murid sendiri yang memilih, memutuskan, dan 

mengembangkan jalan hidup dan kehidupan yang telah dipelajari dan dipilihnya.24 

                                                           
23 D Sudjana S, Metode Dam Pembelajaran Partisipatif, (Bandung: Falah Prodution, 2001), h. 

8. 
24 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 11. 16 
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        Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objek yang ditentukan pengajar (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seorang pendidik, namun proses pengajaran ini 

memberi kesan hanya sebagai pekerjaan di satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. 

Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan peserta 

didik.25 

 

b) Hakikat pembelajaran biologi 

       Hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui 

serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap 

ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal.26 Proses 

belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga 

siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap 

ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas 

proses pendidikan maupun produk pendidikan.27 Belajar biologi juga berupaya 

mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan. Berupaya  mengenali diri sendiri 

                                                           
25 Endang Komara, Belajar dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 

h. 29 
26 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Konsep, strategi, dan implementasi dalam Kurikulum 

Satuan Pendidikan), (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010), h. 141. 
27 Ibid, h. 143. 
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sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga dengan belajar biologi diharapkan 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.28  

       Proses belajar biologi merupakan perwujudan dari interaksi subjek (anak didik) 

dengan objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. Pendidikan 

biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan, bukan sebagai tujuan pendidikan, 

sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran hendaknya memberi pelajaran kepada 

subjek belajar untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri, 

sehingga dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep. Konsep belajar mengajar 

biologi memiliki tiga persoalan utama, yaitu hakikat mengajar, kedudukan materi 

meliputi arti dan peranannya serta kedudukan siswa. Hakikatnya, dalam pendidikan 

biologi menekankan adanya interaksi antara siswa dengan obyek yang dipelajari. 

Interaksi ini memberi peluang kepada siswa untuk berlatihbelajar dan mengerti 

bagaimana belajar, mengembangkan potensi rasional pikir, ketrampilan, dan 

kepribadian serta mengenal permasalahan biologi dan pengkajiannya.29 

       Biologi merupakan salah satu bagian dari bidang pelajaran IPA. Biologi 

merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal dari 

keingintahuan manusia tentang dirinya, dan tentang lingkungannya.30 Pembelajaran 

biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam 

lainnya, belajar biologi berarti upaya untuk mengenal proses kehidupan nyata di 

                                                           
28 Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung:FPMIPA UPI, 2003), h. 33 
29 Ardi, “Hakikat Pembelajaran Biologi” (On-line), tersedia di : 

http://www.psychologymania.com/2013/08/hakikat-pembelajaran-biologi.html (4 Agustus 2013). 
30 Nuryani, Op.Cit, (Bandung: UPI, 2003), h. 12. 

http://www.psychologymania.com/2013/08/hakikat-pembelajaran-biologi.html%20(4
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lingkungan. Berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun sosial. 

Sehingga dengan belajar biologi diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas dan lulusan hidup manusia dengan lingkungan. Biologi merupakan wahana 

untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap, nilai, dan tanggung jawab 

kepada lingkungan, masyarakat, bangsa serta negara, yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT. 

 

2. Materi struktur dan fungsi sel jaringan penyusun tumbuhan dan hewan 

a) Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

       Jaringan adalah sekelompok sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi sama. 

Berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama fase pertumbuhan dan perkembangan 

sel/jaringan tumbuhan, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan 

meristem dan jaringan dewasa (permanen). Selain jaringan, penyusun struktur 

tumbuhan adalah idioblas. Idioblas ada di dalam jaringan berupa sel tunggal atau 

deretan sel yang berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Idioblas berperanan sebagai alat 

sekresi berbagai substansi (mirosin, tanin, getah bening, minyak esensial, resin dan 

lain-lain) dan kelenjar. 

1) Jaringan meristem 

       Pada tumbuhan terdapat dua titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Pada kedua 

titik tumbuh tersebut terdapat sel-sel yang aktif membelah dan bersifat meristematis. 

Daerah meristem terletak di belakang tudung akar. Meristem apikal merupakan pusat 
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pembelahan sehingga dihasilkan sel-sel meristem primer. Di 

belakang sel-sel meristem terletak daerah pemanjangan yang 

berfungsi menyimpan cadangan makanan dan berperan 

menekan ujung akar agar memanjang. Titik tumbuh batang 

terletak pada ujung tanaman. Titik tumbuh batang disebut 

juga meristem apikal batang. Meristem apikal batang dibentuk oleh sel-sel yang 

membelah pada ujung tunas.31 

 

 

Ciri-ciri jaringan meristem: 

1) Sel-selnya muda, aktif melakukan pembelahan dan pertumbuhan 

2) Ukuran selnya kecil dan seragam 

3) Letak sel-sel rapat, tidak ada ruang antar sel 

4) Bentuk sel bervariasi: bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel tipis 

5) Banyak mengandung sitoplasma sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi 

6) Memiliki inti sel satu atau lebih, inti sel relatif besar 

7) Vakuola kecil atau hampir tidak ada 

                                                           
31 Faidah Rachmawati, Nurul Urifah, Ari Wijayati, Biologi Untuk SMA/MA Kelas XI, (Jakarta: 

CV Ricardo, 2007), h. 23 

Gambar 1. Meristem 

Pucuk 

Gambar 2. Meristem Akar 
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Jaringan meristem diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yaitu: 

a) Berdasarkan asal pembentukannya, meristem dibedakan menjadi promeristem, 

meristem primer dan meristem sekunder. 

1) Promeristem, jaringan yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat 

embrio. 

2) Meristem primer 

Meristem yang sel-selnya secara langsung berkembang dari sel-sel 

embrionik, atau lanjutan dari kegiatan embrio/lembaga. Meristem primer, 

misalnya pada ujung akar dan ujung batang, mengakibatkan pertumbuhan 

primer berupa pertambahan tinggi. Daerah meristematik yang dibentuk 

promeristem berupa: protoderma, prokambium dan meristem dasar (ground 

meristem). Ketiganya inilah yang disebut sebagai meristem primer. Protoderma 

akan membentuk jaringan epidermis. Prokambium akan membentuk kambium 

fasikuler/intrafasikuler yang nantinya membentuk jaringan pembuluh primer 

(xilem primer dan floem primer). Meristem dasar akan membentuk jaringan 

dasar tumbuhan yang mengisi empulur maupun korteks, misalnya parenkim, 

kolenkim dan sklerenkim. 

3) Meristem sekunder 

Meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami 

diferensiasi dan menjadi bersifat embrional kembali. Contohnya adalah 

kambium intervasis. Kambium interfasikuler berkembang dari parenkim 
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akar/batang yang terletak diantara xilem dan floem. Kambium intervasis ke arah 

dalam akan menghasilkan xilem sekunder sedangkan ke arah luar akan 

menghasilkan floem sekunder. Aktivitas ini menyebabkan pertumbuhan 

pertumbuhan sekunder sehingga batang tumbuhan dapat membesar (pada 

dicotyledonae dan gymnospermae). Selain itu terdapat kambium gabus 

(felogen) yang mengembangkan periderm (jaringan gabus). 

b) Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem 

interkalar dan meristem lateral. 

1) Meristem apikal (ujung) 

Meristem apikal terdapat pada ujung-ujung pokok batang dan cabang serta 

ujung akar dan selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. 

Pertumbuhan memanjang akibat aktifitas meristem apikal disebut pertumbuhan 

primer dan jaringan yang terbentuk disebut jaringan primer. 

2) Meristem interkalar (antara) 

Meristem interkalar terdapat diantara jaringan dewasa. Contohnya terletak 

pada pangkal tiap ruas pada batang tumbuhan yang berbuku-buku. Aktivitas 

jaringan ini menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas batang. 

Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah rumputrumputan 

(Gramineae). 

3) Meristem lateral (samping) 

Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang 

menyebabkan pertumbuhan ke arah samping (membesar), terletak sejajar 
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dengan permukaan organ. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. 

Kambium ini terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar 

dan batang. 

2) Jaringan dewasa (Permanen) 

       Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel 

yang dihasilkan jaringan meristem, sehingga memenuhi suatu fungsi tertentu. Jaringan 

dewasa pada umumnya pertumbuhan terhenti atau sementara terhenti. Jaringan dewasa 

ada yang disebut permanen karena telah mengalami diferensiasi yang sifatnya 

irreversibel. Jaringan dewasa meliputi, jaringan pelindung (epidermis), jaringan dasar 

(parenkim), jaringan penguat/penyokong (kolenkim dan sklerenkim), jaringan 

pengangkut/ vaskuler (xilem dan floem) dan jaringan gabus (peridermis). 

a) Jaringan pelindung (Epidermis) 

Jaringan epidermis tumbuhan merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel 

berbentuk empat persegi panjang dan terdiri atas satu lapis sel. Epidermis menutupi 

permukaan organ daun, batang, dan akar muda. Pada akar daun, permukaan epidermis 

biasanya ditutupi zat kimia (kutikula) yang berfungsi untuk mengurangi penguapan 

tanaman. Pada dinding sel epidermis tidak terjadi fotosintesis, karena tidak memiliki 

kloroplas, dan susunan antarselnya pun cukup rapat. Pada organ tumbuhan tertentu, 

epidermis dapat mengalami modifikasi. Contohnya pada akar memiliki modifikasi 

berupa tonjolan keluar yang disebut rambut akar, pada bunga mawar, modifikasi 

berupa duri atau spina. 
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b) Jaringan dasar (Parenkim) 

Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup, 

dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala 

kegiatan proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena dijumpai 

hampir di setiap bagian tumbuhan. Contohnya pada batang dan akar, parenkim 

dijumpai diantara epidermis dan pembuluh angkut, sebagai korteks. Parenkim dapat 

pula dijumpai sebagai empulur batang, Pada daun, parenkim merupakan mesofil 

daun, yang kadang terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang, 

parenkim dijumpai sebagi penyimpan cadangan makanan pada buah dan biji. 

       Jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki bentuk sel segienam dan 

memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Jaringan parenkim memiliki dinding 

sel yang tipis dengan ruang interseluler yang cukup banyak. Letak inti sel mendekati 

dasar sel (bersifat basalis). Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar, karena 

jaringan ini dapat berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Dasar metabolisme dan 

reproduksi pada tumbuhan berasal dari aktivitas jaringan parenkim. Jaringan 

parenkim pada batang muda banyak mengandung kloroplas yang dinamakan 

klorenkim. Sel parenkim berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan 

makanan ini dapat ditemukan berupa larutan dalam vakuola  atau dalam bentuk 

partikel padat maupun cair pada sitoplasma. 
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3) Jaringan penguat (Penyokong) 

       Jaringan penguat penyokong jaringan yang memberikan kekuatan bagi tubuh 

tumbuhan agar dapat melakukan perimbangan-perimbangan bagi pertumbuhannya. 

Disebut juga jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuar serta 

sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan 

mekanik dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.  

a) Jaringan kolenkim 

Jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa. 

Jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-

organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan pada perkembangan. 

Ukuran dan bentuk sel kolenkim cukup beragam. Pada umumnya, sel ini berbentuk 

segienam. Pada potongan membujur, sel ini terleihat memanjang. Dinding sel 

kolenkim telah mengalami penebalan oleh selulosa dan pektin. Penebalan yang terjadi 

tidak merata, biasanya terjadi pada bagian sudut-sudut sel. Adanya penebalan selulosa 

dan pektin pada jarigan kolenkim dapat meningkatkan kekuatan jaringan atau organ 

sehingga jaringan kolenkim disebut juga jaringan penyokong. Selain itu, dengan 

adanya penebalan selulosa dan pektin membuat tumbuhan menjadi lentur. Sehingga, 

tidak mudah patah jika ada hembusan angin. Jaringan kolenkim adalah jaringan 

pertama hasil diferensiasi jaringan parenkim. 
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b) Jaringan sklerenkim 

Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mengalami 

penebalan dinding sekunder berupa lignin. Sel sklerenkim dapat berbeda bentuk, asal, 

dan perkembanganya. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenkim dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu sklereid dan serabut (serat). Sklereid adalah jaringan 

sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan penebalan dinding  sel yang tebal. 

Pada sebagian besar tumbuhan, sklereid terbentuk sebagai kumpulan sel yang padat 

di bagian dalam jaringan parenkim yang lunak. Biasanya, sel ini sudah mati dan 

ditemukan pada sel-sel penyusun tempurung kelapa (Cocos nucifera). 

       Serabut ditemukan diberbagai tempat pada tumbuhan. Serabut sklerenkim terdiri 

atas sel-sel yang memanjang dengan dinding sel yang tebal dab ujungnya lancip. 

Antara sel yang satu dengan sel yang lain saling menyambung. Adanya lapisan 

dinding sekunder, berupa lignin pada jaringan sklerenkim dapat memperkuat tubuh 

tanaman sehingga jaringan sklerenkim termasuk jaringan penyokong. 

4) Jaringan pengangkut (Vaskuler) 

a) Floem  

Tersusun oleh kelompok sel yang memiliki bentuk, seperti piramid. Floem 

tersusun atas parenkim floem, serabut floem, buluh floem (buluh tapis), dan sel 

pengiring. Parenkim floem berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan 

dan untuk memisahkan antara floem yang satu dengan floem yang lain. Serabut floem 

merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi memperkuat pembuluh floem. Buluh 
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floem (buluh tapis), yaitu suatu saluran atau pembuluh yang berperan mengangkut 

hasil fotosintetis dari daun ke seluruh  tubuh tanaman. Sel pengiring (companion cell) 

adalah sel yang terletak sepanjang tubuh floem. Sel ini berfungsi menyuplai makanan 

ke sel-sel lain yang masih hidup 

b) Xilem 

Berkas pembuluh xilem (pembuluh kayu) terdiri atas buluh kayu, trakeid dan 

serabut xilem. Buluh kayu adalah sel mati yang bentuknya memanjang berupa 

saluran. Saluran yang satu dengan saluran yang lain saling menyambung. Saluran ini 

berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh 

tanaman. Trakeid merupakan komponen penyusun berkas pembuluh xilem yang 

tersusun atas sel-sel berbentuk lancip dan panjang. Serabut kayu atau serabut xilem 

berbentuk panjang dengan ujung-ujungnya saling berhimpit. Serabut xilem 

ukurannya lebih kecil dan lebih lancip daripada trakeid. 

5) Jaringan gabus (Periderm) 

Sel gabus memiliki bentuk memanjang dan dinding selnya bergabus. Sel gabus 

banyak ditemukan di permukaan luar batang. Cabang dan akar lapisan gabus memiliki 

pori-pori. Lapisan gabus yang tebal terdapat pada batang yang tua, sel-selnya sudah 

mati, dan protoplasmanya sudah hilang sehingga diisi dengan udara. Hal ini 

menyebabkan gabus menjadi ringan. Sel gabus memiliki fungsi melindungi organ 

dari gangguan mekanik32. 

                                                           
32 Faidah Rachmawati, Nurul Urifah, Ari Wijayati, Ibid. h. 20-23 
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b) Organ pada tumbuhan 

1) Akar 

       Akar tumbuhan biasanya tumbuh di bawah tanah, menambatkan bagian yang ada 

diatasnya pada posisi tertentu, serta menyerap air dan garam-garam anorganik dari 

larutan tanah. Tetapi hal ini tidak terlalu benar, sebab berbagai tumbuhan misalnya 

anggrek epifit, akarnya tumbuh di udara, dan batang tumbuhan lain misalnya Canna 

tumbuh dibawah tanah. Meskipun akar tidak selalu dapat dibedakan dari batang 

berdasarkan tempat tumbuhnya, sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan dasar 

tertentuantara dua tipe organ tersebut. Menurut keadaan luarnya akar dapat dibedakan 

dengan batang karena akar tidak mempunyai organ lateral yang sebanding dengan 

daun, dan akar mempunyai suatu sumbu sederhana yang tidak mempunyai segmen-

segmen seperti batang. Pada ujung akar juga terdapat stryktur seperti tudung yang 

disebut tudung akar, yang padanannya tidak terdapat pada batang. Menurut struktur 

dalamnya, akar berbeda dari batang dalam perkembangan dan susunan sistem jaringan 

pembuluhnya.33 Akar adalah organ multiseluler, yang seringkali menyimpan 

karbohidrat. Sebagian besar eudikotil dan gimnosperma memiliki sistem akar 

tunggang, yang terdiri dari satu akar vertikal utama, yaitu akar tungang. Yang 

berkembang dari akar embrionik. Akar tunggang memunculkan akar lateral, yang 

disebut juga akar cabang. Pada kebanyakan angiosperma, akar tunggang menyimpan 

gula dan pati yang akan dikonsumsi oleh tumbuhan selama perbungaan dan 

                                                           
33 A.R. Lovelles, Prinsip-Prinsip Biologi Tumbuhan Untuk Daerah Tropik, (Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 59 
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pembentukan buah. Sistem akar tunggang biasanya menembus tanah hingga ke dalam 

dan teradaptasi dengan baik pada kondisi tanah dalam dengan air tanah yang jauh dari 

permukaan.34 Jika biji tumbuhan dikotil berkecambah, pada bagian bawah akan keluar 

akar. Akar tersebut disebut pula radikula yang akan menembus tanah. Akar ini 

dinamakan akar primer. Setelah beberapa periode akar akan membentuk akar cabang 

yang dinamakan akar sekunder. Anatomi akar dapat diamati dengan cara melakukan 

pemotongan akar secara melintang.  

a) Epidermis 

Sel-sel epidermis akar berdinding tipis dan biasanya tidak memiliki kutikula. Ciri 

yang paling khas dari epidermis akar ialah pembentukan rambut akar. Rambut akar 

merupakan organ yang sangat sesuai untuk pengambilan air dan garam mineral. 

b) Korteks 

Pada bagian sebelah dalam epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan 

parenkim yang berperan menyimpan cadangan makanan. Bentuk sel korteks relatif 

bulat (isodiametris) dengan ruang interseluler yang jelas. Air dan garam-garam 

mineral dari bulu akar akan melewati sel-sel korteks melalui ruang interseluler. 

Peristiwa ini disebut transportasi ekstra vasikuler secara apoplas. Sel-sel korteks 

mengandung cadangan makanan berupa amilum dan substansi lain. Bagian sebelah 

dalam korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapis sel dengan 

                                                           
34 Campbell, Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 316 
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dinding sel yang tebal dan mengandung lilin. Endodermis berada di antara silinder 

pusat dengan korteks. 

c) Endodermis 

Pada dinding sel-sel terdapat plasmodesmata. Endodermis merupakan jaringan 

yang dapat mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut yang berada di dalam 

silinder pusat. Antara floem dengan xilem terdapat kambium interfasis yang berperan 

dalam pembentukan jari-jari empulur (jaringan parenkim yang menghubungkan 

antara empulur dan kulit kayu). Empulur merupakan jaringan parenkim yang berada 

di bagian pusat akar atau batang. Pada dinding sel endodermis yang berhubungan 

dengan sel endodermis lain, terdapat lapisan gabus yang dinamakan pita kaspari.  

d) Stele (Silinder Pusat) 

Sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat yang menempati bagian 

tengah akar. Jaringan pembuluh primer dikelilingi oleh kumpulan sel yang dinamakan 

jaringan perisikel yang letaknya berdampingan. Jaringan ini merupakan parenkim. 

Perisikel bersifat aktif membelah (meristematis), seperti kambium sehingga disebut 

juga perikambium, dan mampu membentuk akar cabang (akar sekunder). Pada bagian 

dalam perisikel terdapat jaringan sekunder, berkas pembuluh floem, dan xilem. 

Berkas ini merupakan jaringan sekunder yang dikelilingi oleh jaringan parenkim. 

Floem dan xilem sekunder dibentuk oleh kambium fasis dan menyebabkan bertambah 
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lebarnya diameter batang. Kambium fasis merupakan batas antara kulit kayu dengan 

kayu.35 

2) Batang 

       Istilah batang biasanya digunakan untuk poros percabangan bagian tumbuhan yang 

terletak diatas tanah. Namun, ditinjau dari sudut botani, bagian batang yang paling 

menonjol bukanlah seluruh bagian yang tumbuh ke udara, melainkan hanya bagian 

yang berdaun. Bagian ini dapat dibagi menjadi buku (yaiutu tempat daun melekat) dan 

ruas (yaitu bagian diantara dua buku). Penjelasan mengenai pembagian khas batang 

menjadi bagian-bagian yang saling berurutan, dapat dijumpai pada susunan dan pola 

pertumbuhan ujung batang.36 Epidermis terdiri atas selapis sel yang tertutup oleh 

kutikula, yang mencirikan epidermis ini sebagai lapisan terluar. Sebagian besar sel 

epidermis terdiri atas sel-sel yang tidak berspesialisasi, disebut  sel epidermis sejati dan 

melekat sebagai kulit. Menurut posisinya pada batang, empulur berasal dari meristem 

rusuk unung pucuk, sedangkan korteks berasal dari meristem sisi. Korteks biasanya 

dibagi menjadi dua bagiam. Korteks luar, yang kadang-kadang tidak ada, terdiri atas 

sebuah lapisan yang hampir sinambung dengan kolenkima yang berdesakan rapat atau 

lebih sering terdiri atas lapisan selang-seling antara kolenkima dan parenkima. Sistem 

pembuluh pada batang tersusun atas sejumlah ikatan pembuluh yang terletak 

dibelakang ujung pucuk, merupakan perkembangan prekursor meristem yang disebut 

jalur prokambium. Ikatan pembuluh ini, seperti telah dinyatakan diatas, sinambung 

                                                           
35 Faidah Rachmawati, Nurul Urifah, Ari Wijayati, Op.Cit, h. 30-31 
36 A.R. Lovelles, Op.Cit, h.73 
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dengan ikatan pembuluh di daun, sel pucuk itu berkembang sebagai satu seri satuan 

daun-batang. Dalam ikatan pembuluh xilem dan floemnya tersusun pada bidang radial 

yang sama, xilem di sebelah dalam, dan floem di sebelah luar dan tidak bertukar bidang 

radial seperti pada akar. Penataan xilem dan floem pada radius yang sama seperti itu 

disebut kolateral. 37 

3) Daun 

       Istilah daun, jika digunakan untuk tumbuhan, biasanya diberikan kepada suatu 

struktur pipih berwarna hijau yang sudah terkena udara dan cahaya, tetapi ciri-cirinya 

yang benar dan menentukan ialah bahwa daun itu berasal dari suatu jaringan pada 

meristem ujung suatu kuncup yang menonjol ke samping, jadi membentuk suatu bagian 

integral dari suatu sistem pucuk. Beberapa organ tertentu penampilannya sangat 

berbeda dengan daun hijau yang normal, teta[i proses pembentukannya sama saja dan 

memang merupaka modifikasi daun. Contohnya ialah duri tajam pada kaktus, sisik 

tapis pada rimpang bawah tanah bunga tasbih (Canna), dan sisik berdaging pada umbi 

lapis bawang. Daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan daun buah dari sekuntum 

bunga juga dianggap modifikasi daun yang terletak pada batang yang bermodifikasi 

pula serta memadat. Karena itu menurut istilah botani, daun merupakan organ yang 

bervariasi.38 

 

 

                                                           
37 Ibid, h. 79-80 
38 Ibid, h. 117 
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c) Struktur dan fungsi jaringan hewan 

       Jaringan pembentuk organ manusia dan hewan terdiri atas jaringan embrional, 

jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong. 

1) Jaringan embrional  

       Jaringan embrional merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu mengadakan 

pembelahan. Merupakan hasil pembelahan sel zigot. Berdasarkan jumlah lapisan 

embrionya, hewan dibagi menjadi : 

a) Hewan diploblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 2 lapis. Contoh : 

Coelenterata, tidak mempunyai mesoderm 

b) Hewan triploblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 3 lapis. Contoh : 

cacing tanah, siput, Anthropoda, dan Chordata. Lapisannya yaitu : ektoderm 

(Lapisan luar), mesoderm (lapisan tengah), dan endoterm (lapisan dalam). 

2) Jaringan epitel 

       Seperti jaringan epidermis pada tumbuhan, jaringan epitel merupakan jaringan 

yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau 

permukaan saluran tubuh hewan. Macam-macam jaringan epitel yaitu : 

a. Berdasarkan fungsi 

1. Epitel pelindung, untuk melindungi jaringan yang tedapat di bawahnya. 

Contoh: epidermis (kulit). 

2. Epitel kelenjar, untuk sekresi 
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a) Kelenjar eksokrin : hasil sekresinya dialirkan melalui saluran, misalnya 

kelenjar keringat, kelenjar ludah 

b) Kelenjar endokrin : hasil sekresinya tidak dialirkan melalui saluran, tetapi 

langsung ke darah, misalnya kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar 

hormon yang lain. 

3. Epitel penyerap, untuk penyerapan. Contoh : epitel usus halus dan epitel nefron 

ginjal 

4. Epitel indra, untuk menerima rangsangan dari luar. Contoh : epitel disekitar 

alat-alat indra. 

b. Berdasarkan bentuk dan susunan 

1. Epitel pipih selapis, terdiri atassatu lapis sel berbentuk pipih. Contoh : epitel 

peritonium, epitel pembuluh darah, dan pembuluh limfa yang disebut juga 

endotel. 

2. Epitel pipih berlapis banyak, terdiri atas banyak sel dan lapisan bagian luarnya 

dibentuk oleh sel-sel berbentuk pipih. Contoh : epitel kulit telapak kaki, epitel 

rongga mulut, dan rongga hidung. 

3. Epitel kubus selapis, terdiri atas satu lapis sel berbentuk kubus. Contoh : epitel 

nefron ginjal. 

4. Epitel silindris selapis, terdiri atas satu lapis sel berbentuk silindris. Contoh : 

epitel pada usus (intestinum) dan lambung (ventrikulus).39 

                                                           
39 Suwarno, Panduan Pembelajaran Biologi Untuk SMA & MA Kelas XI, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2009), h. 37-38 



35 

 

 

3) Jaringan ikat 

       Jaringan ikat berfungsi mengikat dan mendukung jaringan lainnya. Sebaliknya dari 

jaringan epitel, jaringan ikat memiliki kumpulan sel yang tipis dan renggang. 

Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibagi menjadi jaringan ikat longgar, 

jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang, dan jaringan darah. 

a. Jaringan ikat longgar 

Jaringan ini tersusun atas serat-serat yang longgar. Jaringan ikat longgar 

berfungsi memberi bentuk pada organ-organ dalam, serta menyokong dan 

menghubungkan komponen jaringan lain. Jaringan ini tersusun atas bermacam-

macam serabut (fiber) dan sel- sel. Terdapat dua macam serabut (fiber) pada jaringan 

ikat longgar, yaitu serabut kolagen dan serabut elastin. Adapun sel-sel yang terdapat 

pada jaringan ini, antara lain sel mastosit, sel darah putih, makrofag, dan sel lemak. 

Contoh jaringan ikat padat adalah jaringan di bawah kulit, serta jaringan yang 

membatasi jantung dan rongga perut. 

b. Jaringan ikat padat 

Jaringan ini tersusun atas serat-serat yang padat. Komponen utama jaringan ikat 

padat adalah serabut kolagen. Serabut kolagen tersebut bergabung membentuk 

bundel-bundel yang paralel. Jaringan ini dapat ditemukan pada tendon yang 

menghubungkan otot dengan tulang, serta ligamen yang menghubungkan antartulang 

melalui sendi. 
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c. Jaringan lemak 

Jaringan lemak memiliki susunan menyerupai jaringan ikat longgar yang 

tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak yang mengandung lemak tersebut di dalam 

matriks jaringan lemak. Setiap sel lemak berisi tetes lemak (fat droplet) yang mengisi 

hampir seluruh isi sel. Jaringan lemak dapat ditemukan di bawah kulit, ginjal, dan 

jantung. Fungsi jaringan lemak, antara lain sebagai cadangan makanan dan menjaga 

hilangnya panas secara berlebihan. 

d. Jaringan tulang 

Jaringan tulang tersusun atas sel-sel yang terkumpul dalam matriks. Jaringan 

tulang dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. 

1. Jaringan tulang rawan 

Jaringan tulang rawan (kartilago) tersusun atas sel-sel yang disebut kondrosit. 

Sel-sel kondrosit berada di dalam lakuna. Matriks pada jaringan tulang rawan 

tersusun atas serabut kolagen dan serabut elastin. Terdapat tiga jenis tulang rawan, 

yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan serabut (fibrosa). 

Tulang rawan hialin merupakan bentuk sel tulang rawan yang matriksnya tidak 

mengandung serabut. Contoh tulang rawan hialin terletak pada cuping hidung. 

Tulang rawan elastin merupakan tulang rawan yang matriksnya tersusun atas 

serabut elastin. Contoh tulang rawan ini terdapat pada daun telinga dan laring. 

Adapun tulang rawan fibrosa merupakan tulang rawan yang matriksnya memiliki 

serabut kolagen yang padat sehingga tulang rawan ini tampak kaku dan liat. Contoh 

tulang rawan fibrosa adalah pada tulang sambungan antarruas tulang belakang.  
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2. Jaringan tulang keras 

Jaringan ini tersusun atas sel-sel osteoblast. Sel-sel osteoblast terletak di dalam 

lakuna. Sel-sel osteoblast yang terjebak dalam sekretnya sendiri disebut osteosit. 

Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Jaringan 

tulang keras ini tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Harvers. Di dalam 

setiap sistem Harvers terdapat pembuluh darah sebagai penyuplai zat makanan bagi 

tulang, 

4) Jaringan darah 

       Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, darah masuk ke dalam pengelompokan 

jaringan ikat karena memiliki matriks ekstraselular. Matriks pada darah tersusun atas 

plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terususun atas air, garam, dan berbagai 

protein. Di dalam plasma darah terletak sel-sel darah yang terdiri atas sel darah merah 

(eritrosit) dan sel darah putih (leukosit). Selain itu, di dalam plasma darah terdapat 

keping darah (trombosit). Eritrosit tidak memiliki inti sel. Fungsi utama eritrosit adalah 

mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Trombosit berperan dalam proses 

pembekuan darah. Eritrosit dan trombosit melakukan fungsi utamanya di dalam 

pembuluh darah. Sebaliknya, leukosit melakukan fungsi utamanya di luar pembuluh 

darah. Leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh. 

5) Jaringan saraf 

       Jaringan saraf tersusun atas unit fungsional yang disebut sel saraf (neuron). Sel 

saraf terdiri atas badan sel, akson, dan dendrit. Badan sel saraf berfungsi memelihara 
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semua bagian sel saraf. Akson berfungsi menghantarkan rangsang (impuls) dari badan 

sel ke neuron lain. Adapun dendrit berfungsi menghantarkan rangsang menuju badan 

sel. Secara keseluruhan, jaringan saraf berfungsi menghantarkan rangsang (impuls) 

dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. 

6) Jaringan otot 

       Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang memiliki kemampuan untuk 

berkontraksi (memendek) dan berelaksasi (memanjang). Kemampuan tersebut sesuai 

dengan fungsinya sebagai alat gerak aktif. Terdapat tiga jenis jaringan otot, yaitu otot 

polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, 

kantung kemih, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Otot lurik memiliki inti di 

bagian tepi sel. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka karena melekat di bagian 

rangka. Gerak otot rangka merupakan gerakan dengan kesadaran kita sehingga disebut 

gerak volunter. Otot jantung merupakan sel-sel penyusun organ jantung. Sel-selnya 

berbentuk silinder bercabang dengan sebuah inti di tengahnya. Percabangan pada otot 

jantung disebut sinsitium. Gerak otot jantung di bawah kesadaran (involunter) 

dikendalikan oleh sistem saraf otonom.40 

3. Media pembelajaran 

a) Pengertian media pembelajaran 

       Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan 

                                                           
40 Suaha Bakhtiar, Biologi Untuk SMA Kelas XI, (Jakarta: Kementerian dan Pendidikan 

Nasional, 2011), h. 32-36. 
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sebagainya. Media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain 

yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan.41 Media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal.42 Allah 

telah memberikan kita penglihatan, pendengaran dan hati agar dapat dipergunakan 

untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. An-Nahl ayat 78. 

تُِكۡم ََل تَۡعلَُموَن َشيۡ  هََٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ ُ أَۡخَرَجُكم مِّ َر َوٱۡۡلَفۡ َوٱَّللَّ ََٰٰ ۡمَ  َوٱۡۡلَۡب ََّ ةََد َ لََعلَُّكۡم و ا َوَجَعَل لَُكُم ٱل

  ٨٧تَۡشُكُروَن 

Artinya :”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).43 

 

       Berdasarkan ayat di atas Allah memberikan pendengaran dan penglihatan, serta 

hati agar dapat dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan.  

       Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, Gagne dan Briggs mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran. Dengan kata lain, media dapat diartikan 

sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.44  

                                                           
41 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan), (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 163 
42 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), h. 5-6 
43 Kementrian Agama RI, Op.Cit. Ayat (78) 
44 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  h. 4 
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b) Fungsi dan kegunaan media dalam pembelajaran 

       Media pembelajaran memilki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaan 

pembelajaran. Fungsi dari media tersebut akan terasa apabila diletakkan pada posisi 

yang tepat. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu tidak boleh 

sembarangan. Seorang pengajar harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah 

media yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pengajaran atau tidak. Menurut 

Hamalik dalam Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada 

tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan dan isi pelajaran.45 

       Selanjutnya Sudjana dan Rivai menjelaskan beberapa fungsi media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar peserta didik, yaitu: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasi dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

                                                           
45 Ibid, h.19 
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3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-akata oleh guru sehingga tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga palagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran; 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajra sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain.46 

       Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi 

dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Dalam kegiatan interaksi antara siswa 

dan lingkungan, fungsi media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses 

pembelajaran.47 Berdasarkan uraian dan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan 

beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar 

mengajar sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungan, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat, dan lingkungan.  

                                                           
46 Ibid, h. 28 
47 Daryanto, Op.Cit, h. 7 
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c) Macam-macam media pembelajaran 

       Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi 

tergantung dari sudut mana melihatnya.  

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam : 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 

yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, 

transparasi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk yang dicetak seperti 

media grafis dan lain sebagainya. 

c) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media 

ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur 

jenis media yang pertama dan kedua. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam : 

a) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-

kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan 

khusus. 

b) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 
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3) Dilihat dari cara atau teknin pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam : 

a) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparasi, dan lain 

sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus 

seperti film projektor untuk memproyeksikan film slide, operhead projector 

(OHP) untuk memproyeksikan transparasi. Tanpa dukungan alat proyeksi 

semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. 

b) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan 

lain sebagainya. 

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap 

kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk 

mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran.48 

d) Kriteria pemilihan media 

       Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian 

dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria yang patut 

diperhatikan dalam memilih media. 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kogntif, afektif, dan psikomotorik. 

Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan/ 

dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan kegiatan yang 

                                                           
48 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 172-173 
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melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan 

akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau 

hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan 

pemikiran pada tingkatan lebih tinggi. 

2) Tepat untuk menukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan simbol 

dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan 

keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar dapat membantu 

proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan 

kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa.  

3) Praktis, luwes, dan bertahan. Kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk 

memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh 

guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimana pun dan kapan pun 

dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, secara mudah dipindahkan dan 

dibawa ke mana-mana. 

4) Guru terampil menggunakannya. Apa pun media itu, guru harus mampu 

menggunakannnya dalam proses pembelajaran. Proyektor transparasi (OHP), 

proyektor slide dan film, komputer, peralatan canggih lainnya tidak akan 

mempunyai arti apa-apa jika guru belum dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 

5) Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu 

sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada 
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media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok 

kecil, dan perorangan. 

6) Mutu teknis. Pengembangan visiual baik gambar maupun fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas 

dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh 

terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang.49 

e) E-Learning 

       E-Learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Sebagian beser berasumsi bahwa 

elektronik yang dimaksud disini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer 

dan internet. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara  individual  baik secara 

terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses 

berbagai bahan belajar dan informasi dengan menggunakan fasilitas barbagai bahan 

belajar dan informasi dengan menggunakan fasilitas di internet, seperti mesin pencari 

data (search engine). Secara bebas, siswa dapat mencari bahan  dan informasi  sesuai 

dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Internet juga dapat 

digunakan secara terprogram, salah satunya dengan program e-learning. Pada program 

ini, sekolah atau pihak penyelenggara menyediakan sebuah situs/web e-learning yang 

menyediakanbehan belajar secara lengkap, baik yang bersifat interaktif maupun non 

interaktif. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka 

                                                           
49 Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 74-76 
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kemungkinan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Hal ini 

disebabkan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang sudah menjadi bagian 

dari kebudayaan masyarakat Indonesia.50 

       E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan 

serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Istilah “e” 

atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala 

teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pembelajaran lewat 

tekmnologi elektronik internet. Internet, intranet, satelit, tape/audio/video, TV 

interaktif dan CD-ROM adalah sebagian dari media elektronik yang digunakan. 51 

f) Mobile learning (m-learning) 

       Mobile learning  merupakan transisi dari metode pembelajaran elektronik yang 

bersifat subordinat menuju pembelajaran yang bersifat  mandiri dan sedang banyak 

dipelajari. Mobile learning dapat didefinisikan sebagai perangkat  mobile  yang 

berfungsi sebagai mediator dalam proses belajar mengajar. Mobile learning atau m-

learning merupakan salah satu implementasi dari proses pembelajaran secara modern, 

dimana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. M-

Learning adalah pembelajaran yang unik karena pebelajar dapat mengakses materi 

pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran, kapan-pun dan 

                                                           
50 Daryanto, Op.Cit, h. 149-150 
51 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru), (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 346-347 
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dimanapun melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone, smartphone dan  

tablet.52  

       Mobile  learning merupakan  model  pembelajaran  yang memanfaatkan  teknologi  

informasi  dan komunikasi.  Pada  konsep  pembelajaran tersebut mobile  learning 

membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat di akses setiap  saat  dan  

visualisasi  materi  yang menarik. Mobile  learning mengacu  kepada  penggunaan  

gadget, seperti PDA, telepon genggam, laptop dan tablet   PC,   dalam  pengajaran  dan 

pembelajaran.53  

4. Android 

a) Pengertian android 

       Android adalah suatu sistem operasi yang didesain sebagai platform open source 

untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka. Android menyediakan semua tools dan framework untuk 

mengembangkan aplikasi dengan mudah dan cepat. Dengan adanya Android SDK 

(Software Developement Kit) pengembang aplikasi dapat memulai pembuatan aplikasi 

pada platform android menggunakan bahasa pemrograman Java.54  

                                                           
52 Rif’ati Dina Handayani, “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Berbasis Mobile Learning 

Pada perkuliahan Gelombang”, Jurnal Pendidikan Fisika. Vol. 11. No. 1 (Januari 2015), h. 2 
53 Henry Kurniawan, Tri Shandika Jaya, Op.Cit, h. 48. 
54 Busran, Fitriyah, “Perancangan Permainan (Game) Edukasi Belajar Membaca Pada Anak 

Prasekolah Berbasis Smartphone Android”, Jurnal TEKNOIF, Vol 3. No. 1, (April 2015), h. 63. 
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b) Sejarah android 

Sistem Operasi yang dikembangkan oleh Android ini diperuntunkan oleh 

pengguna Smartphone dan PDA serta Tablet yang berbasis dasar dari OS Linux. Ponsel 

pertama yang memakai sistem Operasi Android adalah HTC Dream yang di rilis pada 

tanggal 22 Oktober 2008 dan pada awal tahun 2009 mulailah para pengembang ponsel 

menggunakan OS android ini. Berikut urutan perkembangan android dari versi 4.0 

sampai 5.0: 

1) Android 4.0 ICS (Ice Cream Sandwidch) 

ICS merupakan versi Android yang paling anyar. Pertama kali dirilis pada 19 

Oktober 2011. Smartphone yang pertama kali mengunakan OS Android ini adalah 

Samsung Galaxy Nexus. Secara teori semua perangkat seluler yang menggunakan versi 

Android sebelumnya, Gingerbread, dapat di-update ke Android Ice Cream Sandwich. 

2) Android versi 4.1 (Jelly Bean) 

Android Jelly Bean yaang diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa 

sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya meningkatkan input 

keyboard, desain baru fitur pencarian, UI yang baru dan pencarian melalui Voice 

Search yang lebih cepat.  

3) Android versi 4.2 (Jelly Bean) 

Fitur photo sphere untuk panaroma, daydream sebagai screensaver, power control, 

lock screen widget, menjalankan banyak user (dalam tablet saja), widget terbaru. 

Android 4.2 Pertama kali dikenalkan melalui LG Google Nexus 4 
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4) Android versi 4.3 (Jelly Bean) 

Merupakan pembaharuan dari android jelly bean sebelumnya dimana rilis ada pada 

24 Juli 2013 di San Francisco. Nexus 7 generasi 2 adalah Smartphone  pertama yang 

menggunakan OS tersebut. 

5) Android versi 4.4 (Kitkat) 

KitKat dioptimalkan untuk berjalan pada rentang yang lebih besar dari perangkat 

dari versi Android sebelumnya, memiliki 512 MB RAM sebagai minimum yang 

disarankan; perbaikan-perbaikan yang dikenal sebagai “Proyek langsing” internal di 

Google.  

6) Android versi 5.0 (Lollipop) 

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam rilis Lollipop adalah user 

interface yang didesain ulang dan dibangun dengan yang dalam bahasa desain disebut 

sebagai “material design”. Perubahan lain termasuk perbaikan pemberitahuan, yang 

dapat diakses dari lockscreen dan ditampilkan pada banner di bagian atas screen.55 

B. Penelitian yang relevan 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Arumanadi (2014) dalam penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Aplikasi Pocket Book of Physics (PBOP) Sebagai Media 

Pembelajaran Fisika SMA Kelas XI untuk Platform Android”. Hasil dari penelitian 

disebutkan bahwa pada alpha-testing menurut Ahli Media, aplikasi tersebut sangat 

                                                           
55 Iskandar, “Sejarah Perkembangan Android (On-line), tersedia di : 

https://iskandargroup.wordpress.com/tugas-sistem-operasi/sejarah-perkembangan-android.html. ( 12 

November 2013). 

 

https://iskandargroup.wordpress.com/tugas-sistem-operasi/sejarah-perkembangan-android.html.
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layak dalam aspek rekayasa perangkat lunak (90,67%) Ketuntasan siswa setelah 

menggunakan PBoP sebesar 82,6% dengan kriteria sangat baik. Maka dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi PBoP berdampak positif terhadap hasil belajar siswa 

dalam mempelajari materi energi, usaha, dan daya pada mata pelajaran fisika.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Resti Yektyastuti (2016) dalam penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Materi 

Kelarutan untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta Didik SMA”, 

berdasarkan penilaian ahli materi diperoleh skor 62,73 atau 89,61% dari skor 

maksimal 70, aspek media pembelajaran berdasarkan penilaian ahli media adalah 

68,54 atau 85,67% dari skor maksimal 80. Maka dapat disimpulkan media 

pembelajaran yang dikembangkan dinilai layak digunakan. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Rohmi Julia Purbasari (2013) dengan judul 

“Pengembangan aplikasi Android sebagai Media Pembelajaran Matematika pada 

Materi Dimensi Tiga untuk Siswa SMA kelas X”, Hasil penelitian disebutkan 

bahwa hasil uji kelayakan diperoleh 96,43% untuk ahli media, 89,28 % untuk ahli 

materi, 81,52%.Oleh karena itu, aplikasi yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran pada materi dimensi tiga.  

C. Kerangka berpikir 

Kerangka berpikir dalam pengembangan mobile learning (m-learning) berbasis 

android sebagai media bantu pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan tumbuhan dan hewan disajikan dalam bagan berikut : 
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          Membutuhkan  

 

 

 

         Permasalahan  

 

 

 

 

 

           Sehingga  

 

 

          Solusi  

 

        

 

 

 

 

Pembelajaran Biologi di SMA/MA 

Unsur pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat peserta didik 

dalam belajar, seperti media pembelajaran yang bervariasi, LCD 

proyektor, laboratorium, sampai dengan perangkat smartphone 

 

1. Variasi media pembelajaran yang masih minim,  dan terbatas pada 

charta dan torso (patung reklame) sehingga tidak bisa digunakan oleh 

peserta didik setiap saat 

2. Banyak peserta didik mempunyai perangkat smartphone yang 

mendukung pembelajaran, namun lebih sering digunakan untuk 

bermain game dan media sosial 

3. Media dalam bentuk mobile learning berbasis android belum pernah 

digunakan disekolah 

Pembelajaran biologi di SMA belum optimal, peserta didik membutuhkan  

pendorong agar ia termotivasi untuk belajar dan peserta didik menganggap 

pembelajaran biologi belum didukung dengan media yang menarik 

Perlu dikembangakan media mobile learning berbasis android pada materi 

struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan serta 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

G. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (Research and 

Development / R&D). Pada penelitian ini dikembangkan m-learning berbasis android. 

M-learning berbasis android ini dikembangkan untuk media pembelajaran biologi pada  

materi jaringan tumbuhan dan hewan. Suatu produk dapat dihasilkan dengan adanya 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, validasi desain oleh ahli dan angket 

penilaian, hal ini digunakan untuk menguji kelayakan produk yang telah dihasilkan 

oleh peneliti agar dapat bermanfaat di masyarakat luas, maka dari itu diperlukan suatu 

penelitian untuk menguji kelayakan produk tersebut. 

 

H. Waktu dan Tempat penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sebagai salah satu 

sampel untuk analisis kebutuhan produk dan UIN Raden Intan Lampung. Penelitian 

akan dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017. Ujicoba 

produk akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018 di kelas XI MIPA.  

52 
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I. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

       Dalam penelitian pengembangan ini peneliti menggunakan model penelitian 

pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono, dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Langkah-langkah penggunaan metode research and development (R&D)56 

 

       Model penelitian dan pengembangan model Sugiyono tersebut memiliki langkah 

yang sesuai untuk melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan. Model ini 

menghasilkan dan mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji 

ahli. Mengingat waktu yang tersedia dan keterbatasan penulis, maka pada penelitian 

pengembangan ini penulis membatasi prosedur penelitian menjadi tujuh langkah. 

Produk akhir penelitian dan pengembangan ini adalah m-learning berbasis android 

yang  dikembangkan pada mata pelajaran biologi materi jaringan tumbuhan dan hewan. 

                                                           
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 298. 
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     Prosedur penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Potensi dan masalah 

       Potensi adalah “Segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan mendapat nilai 

tambah”.57 Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, potensi yang ada di 

SMA Negeri 5 Bandar Lampung adalah tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi khususnya menggunakan 

smartphone android. Sehingga memungkinkan untuk dikembangkannya m-learning 

berbasis android. 

       Masalah adalah “Penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang 

terjadi”.58 Masalah dalam penelitian ini yaitu belum dikembangkannya m-learning 

berbasis android sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Biologi materi 

jaringan tumbuhan dan hewan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

2. Mengumpulkan informasi 

       Setelah ditemukan potensi dan masalah dalam penelitian pengambangan ini, maka 

langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi yang mendukung potensi dan 

masalah. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan memberi angket berupa 

pernyataan kepada guru dan peserta didik mengenai mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung khususnya pada materi jaringan tumbuhan dan hewan. 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 409. 
58 Ibid, h. 410. 
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       Informasi yang penulis dapatkan dari sekolah tersebut adalah tersedianya sarana 

dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran seperti hampir seluruh peserta didik 

memiliki perangkat smartphone android, adanya perpustakaan di sekolah, dan adanya 

jaringan internet (hotspot nirkabel). Sumber belajar yang digunakan guru dan peserta 

didik berupa buku cetak dan LKS, namun peserta didik kurang tertarik dengan sumber 

belajar tersebut. 

3. Desain produk 

       Produk m-learning berbasis android didesain agar dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran, dan dapat menjadi salah satu media yang menunjang 

pembelajaran. Produk yang menarik, praktis, dan mudah digunakan dimanapun dan 

kapanpun. 

4. Validasi desain 

       Setelah produk awal selesai dibuat, langkah selanjutnya validasi desain yang 

dilakukan dengan tiga uji yaitu uji kualitas materi, uji penggunaan bahasa dan uji 

media. Validasi desain dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli bahasa 

dan ahli media. Ahli materi mangkaji aspek sajian materi berupa kesesuaian materi 

jaringan tumbuhan dan hewan yanhg disajikan dengan kurikulum, kebenaran, 

kecakupan, dan ketepatan isi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ahli bahasa 

mengkaji aspek penggunaan bahasa yang sesuai dengan daya serap peserta didik. Ahli 

media mengkaji kaidah ketepatan gambar, dan tampilan media pembelajaran m-
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learning berbasis android dengan karakteristik materi serta kesesuaian desain dengan 

materi. Uji desain dilakukan oleh masing-masing dua ahli yang mumpuni dibidangnya. 

       Walker & Hess dalam AzharAryad memberikan kriteria dalam mereviu perangkat 

lunak media pembelajaran yang berdasarkan kepada kualitas.59 Adapun kriteria yang 

dimaksud sebagai berikut:  

Tabel 1 

Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran Berdasarkan Pada Kualitas Menurut 

Walker & Hess 

 

No Aspek  Indikator 

1. Kualitas isi 

dan tujuan 

a. Ketepatan 

b. Kepentingan 

c. Kelengkapan 

d. Keseimbangan 

e. Minat/perhatian 

f. Keadilan 

g. Kesesuaian dengan situasi siswa 

2. Kualitas 

intruksional 

a. Memberikan kesempatan belajar 

b. Memberikan bantuan belajar 

c. Kualitas motivasi 

d. Fleksibilitas instruksional 

e. Hubungan dengan program pembelajaran lain 

f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya 

g. Kualitas tes dan penilaiannya 

h. Dapat memberi dampak bagi siswa 

i. Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya 

3. Kualitas 

teknis 

a. Keterbacaan 

b. Mudah digunakan 

c. Kualitas tampilan/tayangan 

d. Kualitas penanganan jawaban 

e. Kualitas pengelolaan programnya 

f. Kualitas pendokumentasiannya 

   Sumber: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 219-220 

                                                           
59 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 219. 
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Berdasarkan kriteria yang diberikan Walker dan Hess tersebut maka peneliti 

membuat instrumen penelitian yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Tabel 2 mencantumkan kisi-kisi instrumen penilaian validasi 

yang disesuaikan dengan data yang akan diperoleh berdasarkan kebutuhan penelitian. 

Tabel 2 

Kisi-kisi Penilaian Validasi Produk Awal M-Learning Berbasis Android  

Validator Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

Ahli 

Materi 

Aspek Isi a. Kesesuaian isi aplikasi 

dengan Kurikulum 

b. Kebenaran konsep materi 

c. Ketepatan cakupan materi 

d. Penyampaian materi yang 

urut 

e. Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi 

f. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

g. Kesesuaian tingkat 

kesulitan dengan 

perkembangan kognitif 

siswa SMA/MA kelas XI 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Ahli 

Bahasa 

Aspek bahasa a. Penggunaan  bahasa 

sesuai dengan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia) 

b. Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berpikir peserta 

didik 

c. Kemudahan memahami  

bahasa 

d. Kesesuaian penggunaan 

istilah 

e. Ketepatan penulisan tanda 

baca 

f. Kalimat yang digunakan 

jelas dan mudah di 

pahami 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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g. Kabakuan istilah 

h. Konsistensi penggunaan 

istilah 

7 

8 

1 

1 

Ahli 

Media 

Aspek 

Penyajian 

a. Tingkat kualitas media 

b. Tingkat kepraktisan 

media 

c. Ketertarikan tampilan 

awal 

d. Kemudahan memilih 

menu sajian 

e. Kemudahan dalam 

penggunaan 

f. Kejelasan petunjuk 

penggunaan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Aspek 

Efektifitas 

a. Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu, 

dan keadaan 

b. Media yang digunakan 

bersifat menyenangkan 

c. Media dapat melatih 

kemandirian siswa dalam 

belajar 

7 

 

 

8 

 

9 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Aspek Grafika a. Tampilan gambar 

b. Penempatan gambar 

c. Keserasian warna 

background dengan teks 

d. Pemilihan jenis huruf 

e. Pemilihan ukuran huruf 

f. Keterbacaan teks 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

5. Perbaikan desain  

       Setelah melakukan uji analisis kualitas materi, uji bahasa, dan uji media, maka 

langkah selanjutnya mengkonsultasikan produk yang telah divalidasi oleh ahli kepada 

pembimbing serta mencari hal-hal yang perlu diperbaiki untuk dapat diujicobakan ke 

langkah selanjutnya. Pada tahapan ini menghasilkan produk awal yang siap untuk 

diujicobakan. 
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6. Uji coba produk  

       Produk yang telah divalidasi dan dinyatakan layak oleh ahli serta telah 

dikonsultasikan kepada pembimbing, selanjutnya diujicobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Uji coba dimaksudkan untuk mendapatkan informasi kelayakan m-

learning berbasis android sebagai media pembelajaran. Uji coba produk dilakukan 

dengan dua cara yaitu uji kelompok kecil, dan uji coba luas. 

a. Uji kelompok kecil (Primeriely Field Testing) 

     Pada tahap ini, uji coba dilakukan menggunakan uji kelompok kecil yang yang 

diujikan kepada peserta didik Kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

sebanyak 12 orang sebagi responden. Kelompok kecil ini digunakan untuk 

mewakili populasi sasaran yang sebenarnya. Setelah melakukan uji coba 

kelompok kecil, maka didapatkan hasil penilaian dari 12 responden mengenai 

kelayakan produk m-learning berbasis android. Kritik dan saran yang diberikan 

oleh responden akan digunakan oleh peneliti sebagai gambaran dan masukan 

dalam penyempurnaan pada ujicoba luas. 

b. Uji coba luas 

     Pada tahap ini, dilakukan uji coba yang lebih luas yang dilakukan dengan guru 

biologi dan peserta didik di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Sebanyak satu orang 

guru biologi dan 34 orang peserta didik sebagai responden. Responden dalam uji 

coba luas ini dipilih menggunakan (Sampling purposive) yaitu teknik sampel yang 
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penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung. Setelah uji coba luas dilakukan, maka didapatkan hasil penilaian 

mengenai kelayakan produk m-learning berbasis android untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran di sekolah. Hasil berupa kritik dan saran yang diberikan oleh 

responden akan digunakan oleh peneliti sebagai masukan dalam penyempurnaan 

pada produk akhir 

 

7. Revisi produk 

       Dari hasil uji coba produk, apabila tanggapan guru maupun peserta didik 

mengatakan bahwa produk ini baik dan layak, maka dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran m-learning berbasis android materi struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan tumbuhan dan hewan ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir. Jika produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini dijadikan bahan 

perbaikan dan penyempurnaan media pembelajaran yang dibuat, sehingga dapat 

menghasilkan produk akhir yang siap digunakan disekolah. 

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan metode wawancara, kuisioner/angket, dan dokumentasi. Angket dalam 

penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data kelayakan m-learning berbasis 

android dari peserta didik dan guru untuk digunakan sebagai media pembelajaran 
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biologi materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI 

SMA/MA.  

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit.60 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk 

guru mata pelajaran biologi di sekolah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran biologi dilaksanakan di sekolah tersebut dan data yang diperolah di 

pergunakan sebagai data awal analisis kebutuhan produk.  

2. Kuesioner/Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.61 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kelayakan m-learning berbasis android yang diberikan kepada tim ahli materi, ahli 

bahasa, ahli media, guru biologi, dan peserta didik sebagai subjek uji coba. 

a. Angket kebutuhan  

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai kebutuhan 

pengembangan produk m-learning berbasis android sebagai media pembelajaran 

                                                           
60Sugiyono, Op.Cit. h. 194 
61Ibid, h.199 
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biologi materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan untuk 

SMA/MA Kelas XI semester ganjil. Angket berisi item pertanyaan dengan jawaban 

semiterbuka oleh peserta didik di sekolah. Urutan penulisan angket ialah judul, 

pertanyaan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, kemudian item 

pertanyaan dan jawaban. Angket kebutuhan ini akan disebar di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung. 

b. Angket validasi 

Angket validasi ini terdiri dari tiga yaitu angket validasi materi, angket validasi 

bahasa, dan angket validasi media. Angket validasi diisi oleh validator. Angket pada 

validasi materi dikembangkan pernyataan untuk menilai kesesuaian materi yamg 

disajikan pada produk m-learning berbasis android dengan kurikulum 2013, angket 

pada validasi bahasa dikembangkan pernyataan untuk menilai pada aspek bahasa, dan 

angket pada validasi materi dikembangkan pernyataan untuk menilai mengenai desain 

atau tampilan produk. Urutan penulisan angket validasi ialah judul, pernyataan dari 

peneliti, identitas validator, petunjuk pengisian, kolom penilaian, saran, dan tanda 

tangan validator. Angket validasi bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran.  Skala likert 

merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon 

sebagai dasar penentuan nilai skalanya.62 

                                                           
62 Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi ke-2, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 139 
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Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian pengembangan 

yang telah dimodifikasi dari Sugiyono. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu dapat diberi skor seperti tabel berikut.63 

Tabel 3. Skala Likert 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju   3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat  tidak setuju 1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat tidak setuju, 

tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Data interval tersebut dapat dianalisis dengan 

menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

P =  
𝑆

𝑁
 x 100%   (Rumus 1) 

Keterangan : 

P = Persentase komponen 

S = Jumlah skor komponen hasil penelitian 

N = Jumlah skor maksimum 

 

c. Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk.  

  Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru 

terhadap produk m-learning berbasis android yang dikembangkan. Angket tanggapan 

                                                           
63 Sugiyono, Op Cit, h. 135 
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diisi oleh guru dan peserta didik. Angket tanggapan berisi pernyataan, urutan 

penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk 

pengisian, dan item pernyataan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah 

secara penyajian persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala 

pengukuran. Kisi-kisi angket untuk guru dan peserta didik sebagai berikut :  

Tabel 4. Kisi-kisi Angket Untuk Guru 

No Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

1 Aspek Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

a. Kejelasan Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar 

b. Kesesuaian indikator dengan 

tujuan pembelajaran 

c. Kesesuaian indikator dengan 

tingkat perkembangan siswa 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Aspek Penyajian a. Tingkat kepraktisan media 

b. Ketertarikan tampilan awal 

c. Kemudahan memilih menu 

sajian 

d. Kemudahan dalam 

penggunaan 

e. Kejelasan petunjuk 

penggunaan 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Aspek Efektifitas a. Media dapat digunakan 

diberbagai tempat, waktu, 

dan keadaan 

b. Media yang digunakan 

bersifat menyenangkan 

c. Media dapat melatih 

kemandirian siswa dalam 

belajar 

9 

 

10 

 

11 

1 

 

1 

 

1 

 

4 Aspek Grafika a. Tampilan gambar 

b. Penempatan gambar 

c. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

d. Keserasian warna 

background dengan teks 

12 

13 

14 

 

15 

1 

1 

1 

 

1 

Jumlah 15 
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Tabel 5. Kisi-kisi Angket Untuk Peserta didik 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 

1 Media yang dikembangkan mudah digunakan. 1 1 

2 Media mobile learning berbasis android dapat 

digunakan dimana saja 

2 1 

 

3 Media mobile learning berbasis android 

mempermudah untuk menambah pengetahuan peserta 

didik tentang materi jaringan tumbuhan dan hewan 

3 1 

4 Media mobile learning berbasis android dapat 

membantu peserta didik untuk belajar secara aktif dan 

mandiri 

4 1 

5 Penggunaan media mobile learning berbasis android 

mempermudah untuk memahami  materi jaringan 

tumbuhan dan hewan 

5 1 

6 Setelah adanya media mobile learning berbasis 

android minat belajar menjadi lebih tinggi 

6 1 

7 Tampilan setiap slide media mobile learning berbasis 

android memiliki komposisi gambar dan warna yang 

serasi 

7 1 

8 Media mobile learning berbasis android menggunakan 

bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami 

8 1 

9 Media mobile learning berbasis android ini dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar. 

9 1 

10 Media mobile learning berbasis android yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

dan dapat mengasah daya ingat 

10 1 

11 Tampilan media mobile learning berbasis android 

yang dibuat cukup menarik. 

12 1 

Jumlah  11 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta yang 

akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto 
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proses pembelajaran yang berlangsung yang bertujuan untuk data analisis kebutuhan 

serta dokumentasi saat berlangsungnya uji coba produk. 

K. Analisis Data 

       Analisis data instrumen non tes pada penelitian ini menggunakana teknik analisis 

data deskriptif. Instrumen non tes berupa angket menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Angket  

a. Angket kebutuhan  

Angket tentang kebutuhan pengembangan produk m-learning berbasis android 

pada materi jaringan tumbuhan dan hewan Kelas XI SMA/MA dianalisis menggunakan 

data deskriptif kualitatif dengan penyajian data melalui pertanyaan yang sesuai dengan 

aslinya pada kenyataan. 

b. Angket validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai desain dan 

kesesuaian m-learning berbasis android dengan Kurikulum 2013, kesesuaian bahasa 

yang digunakan, dan kesesuaian media dengan materi yang dikembangkan. Angket 

validasi diisi oleh validator dan analisis dengan penyajian data melalui perhitungan 

persentase.  
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Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi dari 

Sugiyono. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

seperti pada tabel 3. Setelah validator mengisi semua lembar validasi, maka akan 

diperoleh persentase kelayakan m-learning berbasis android menggunakan rumus 1. 

Persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diinterpretasikan ke dalam 

kategori berdasarkan Tabel 6 : 64 

Tabel  6. 

Kriterian Kelayakan 

Skor Persentase (%) Interpretasi 

P > 80% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

M-learning berbasis android dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥61 %.65 

c. Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk.  

  Angket tanggapan guru dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk. 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru 

terhadap m-learning berbasis android yang dikembangkan. Angket tanggapan diisi 

                                                           
64 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

35. 
65Ibid, h. 36 
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oleh guru dan peserta didik. Angket tanggapan berisi pernyataan dengan jawaban semi 

terbuka. Urutan penulisannya adalah judul, identitas responden, petunjuk pengisian, 

dan item pernyataan dari peneliti. Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat 

diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala 

pengukuran. Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi dari 

Sugiyono. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

sesuai tabel 3. 

Setelah angket diisi, maka akan diperoleh persentase kelayakan m-learning 

berbasis android secara teoritis menggunakan rumus sesesuai dengan rumus 1. 

Persentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam kategori 

berdasarkan tabel 6. M-learning berbasis android dinyatakan layak secara teoritis 

apabila persentase kelayakannya adalah ≥ 61 %.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Pengembangan Produk (m-learning) Berbasis Android 

1. Hasil Pengembangan Produk 

Media Pembelajaran mobile learning berbasis Android yang dikembangkan pada 

penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan yang dikemukakan 

Sugiyono yang dimodifikasi dengan tujuh tahapan yaitu : potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan 

revisi produk. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan m-learning berbasis android 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Potensi dan masalah 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru biologi dan 

pemberian angket kebutuhan kepada peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 5 

Bandar Lampung memperoleh data sebagai berikut: (a) Pembelajaran biologi di kelas 

XI SMA Negeri 5 Bandar Lampung menggunakan kurikulum 2013, (b) Hampir seluruh 

seluruh peserta didik mempunyai perangkat teknologi seperti smartphone android yang 

diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah, (c) SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

69 
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menyediakan jaringan wifi yang dapat digunakan oleh peserta didik, (d) Media 

pembelajaran yang digunakan guru biologi masih sangat minim dan terbatas 

penggunaanya yaitu hanya berupa charta dan torso, namun untuk materi jaringan 

tumbuhan dan hewan hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar. 

Meskipun kemajuan teknologi modern sudah berkembang dengan pesat dan 

hampir seluruh peserta didik memiliki perangkat smartphone android yang merupakan 

salah satu dari kemajuan teknologi modern, namun pemanfaatan dan keberfungsian 

perangkat tersebut dalam bidang pendidikan masih sangat kurang. Peserta didik hanya 

menggunakan smartphone android untuk mencari materi pembelajaran yang masih 

mereka pahami, dan selebihnya peserta didik menggunakan smartphone android lebih 

banyak untuk bermain game dan mengakses sosial media. Kurangnya aplikasi edukatif 

juga menjadi faktor kurangnya manfaat smartpohone android dalam pembelajaran. 

Padahal keberadaan perangkat teknologi modern ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

pembelajaran yang menarik dan efisien dengan mengembangkan aplikasi edukatif yang 

mendukung pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi media pembelajaran edukatif yang dapat 

dioperasikan menggunakan perangkat smartpone android sangat dibutuhkan sebagai 

sarana pembelajaran seiring dengan kemajuan teknologi modern yang berkembang 

pesat, hal ini juga diperlukan agar keberadaan perangkat smartphone android dapat 

dimanfaatkan dengan baik dan positif agar dapat menunjang pendidikan kearah yang 
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lebih modern dan berkualitas. Dari hal tersebut ditemukan potensi untuk dapat 

dikembangkannya m-learning berbasis android sebagai media pembelajaran. 

b. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi yang 

dibutuhkan pada proses pengembangan produk dan penelitian. Peneliti kemudian 

merencanakan pengembangan produk aplikasi m-learning berbasis android pada 

materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI 

SMA/MA, yang disesuaikan berdasarkan kurikulum 2013. Perencanaan ini dibutuhkan  

agar proses pengembangan produk aplikasi dapat terlaksana dengan baik dan 

sistematis.  

c. Desain Produk 

Setelah mengetahui potensi dan masalah di lapangan, dan mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan penelitian, maka didapatkan gambaran umum mengenai 

pengembangan aplikasi m-learning berbasis android yang akan dikembangkan, 

tahapan selanjutnya adalah mengembangkan desain aplikasi m-learning berbasis 

android pada materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan 

Kelas XI SMA/MA. Pengembangan desain ini menghasilkan produk awal. 

Aplikasi m-learning berbasis android dibuat dan didesain menggunakan softwere 

Corel Draw X5, Android Studio, BlueStacks dan disajikan dengan bantuan fliphtml5, 

dan website. Corel Draw X5 merupakan softwere untuk membuat desain yang peneliti 

gunakan untuk mendesain penyajian materi. Android Studio merupkan softwere untuk 

membuat aplikasi android. Fliphtml5 merupakan web untuk mempublish materi yang 
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ditelah selesai dibuat. Dan website digunakan untuk membuat website/situs untuk 

menyajikan isi dari aplikasi. Pengembangan Aplikasi m-learning berbasis android 

dibuat dengan tahapan berikut ini: 

1) Pembuatan Website 

Tahapan pembuatan website adalah sebagai berikut: 

a) Buka browser dan ketikkan domain wordpress.com dan pilih star with a 

website 

 
Gambar 5 

Proses Pembuatan Website 

b) Mendaftarkan domain untuk website yang akan dibuat 

 
Gambar 6 

Proses Pendaftaran Domain 
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c) Pembuatan akun untuk admin website dan pilih continue 

 
Gambar 7 

Proses Pendaftaran Akun 

d) Mengisi konten pada website yang telah berhasil dibuat dengan pilih pos blog 

dan klik tulis 

 
Gambar 8 

Proses Pengisian Konten Pada Website 
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2) Desain Penyajian Materi 

a) Membuat desain untuk penyajian materi yang telah disiapkan dengan 

menggunakan softwere Corel Draw X5 

 
Gambar 9 

Proses Pembuatan Desain Materi 

b) Mempublish desain materi yang telah selesai dibuat dengan format pdf 

 
Gambar 10 

Proses Publish Materi Ke PDF 
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c) Mengupload file materi yang telah dipublish ke situs fliphtml5 dan disisipkan 

ke post website yang telah dibuat 

3) Pembuatan Aplikasi Android 

a) Buka softwere Android Studio dan pilih start a new android studio project 

  
Gambar 11 

Tampilan Softwere Android Studio 

b) Menuliskan nama aplikasi yang akan dibuat dan pilih next 

  
Gambar 12 

Tampilan Menu Create Android Project Softwere Android Studio 
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c) Menentukan versi minimum SDK ke API 14: Android 4.0 (versi android 

minimum untuk menjalankan aplikasi) dan pilih next 

 
Gambar 13 

Tampilan Menu Target Android Devices Softwere Android Studio 

d) Menentukan jenis Activity degan memilih Empty Activity dan selanjutnya pilih 

next 

  
Gambar 14 

Tampilan Menu Add an Activity to Mobile Softwere Android Studio 
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e) Mengatur activity name dan layout name pada menu configure activity dan 

selanjutnya pilih finish 

 
Gambar 15 

Tampilan Menu Configure Activity Softwere Android Studio 

f) Menyipkan domain website yang sudah dibuat dan menuliskan coding berupa 

bahasa pemrograman java pada activity_main.xml, AndroidManifest.xml, 

MainActiviti.java, dan lain-lain 

  
Gambar 16 

Tampilan Baris Coding Softwere Android Studio 
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g) Mengkonversikan projek ke dalam format APK dengan pilih menu build dan 

pilih generate signed APK 

  
Gambar 17 

Tampilan Menu Build Pada Softwere Android Studio 

h) Membuat key store path, dan menentukan password pada menu generate 

signed APK dan pilih next dan selanjutnya pilih finish 

 
Gambar 18 

Tampilan Menu Generate Signed APK pada Softwere Android Studio 

i) Projeck berhasil dikonversikan ke aplikasi APK dan aplikasi sudah dapat 

diinstall pada smartphone android 

  
Gambar 19 

Tampilan Projek Berhasil Dikonversikan pada Softwere Android Studio 



79 

 

 

d. Validasi Desain 

Validasi desain dilakukan dengan bebarapa ahli untuk menilai aplikasi media 

pembelajaran yang telah dibuat peneliti. Validasi desain dilakukan oleh beberapa ahli, 

diantaranya ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Data hasil validasi desain oleh ahli 

disajikan pada data berikut : 

1) Data Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi 

Validasi desain oleh ahli materi dilakukan oleh 2 orang ahli yang pakar mengenai 

aspek isi materi jaringan tumbuhan dan hewan. Data hasil validasi desain oleh ahli 

materi sebagai berikut : 

Tabel 7 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Tahap Pertama 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Isi 44 80 55 Cukup Layak 

Data hasil validasi desain oleh ahli materi pada tahap pertama pada aspek isi 

memperoleh penilaian sebagai berikut: jumlah skor sebesar 44, sementara jumlah skor 

maksimal adalah 80, maka mendapatkan hasil persentase sebesar 55%. Mengacu pada 

Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil validasi desain oleh ahli materi 

dinyatakan cukup layak, namun perlu adanya revisi sesuai dengan saran ahli, karena 

persentase kelayakan masih dinyatakan rendah. 

Tabel 8 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Materi Setelah Revisi 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Isi 60 80 75 Layak 
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Berdasarkan data hasil validasi desain oleh ahli materi setelah revisi memperoleh 

penilaian sebagai berikut: jumlah skor pada aspek isi sebesar 60, sementara jumlah skor 

maksimal adalah sebesar 80, maka hasil persentase yang diperoleh sebesar 75%. 

Mengacu pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa data hasil validasi desain oleh 

ahli materi setelah revisi dinyatakan layak untuk diujicobakan. 

2) Data Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa 

Validasi desain oleh ahli bahasa dilakukan oleh 2 orang ahli yang pakar mengenai 

aspek bahasa yang baik digunakan dalam pembelajaran. Data hasil validasi desain oleh 

ahli bahasa sebagai berikut : 

Tabel 9 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa Tahap Pertama 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Bahasa 48 64 75 Layak 

Data hasil validasi desain oleh ahli bahasa pada tahap pertama pada aspek bahasa 

memperoleh penilaian sebagai berikut: jumlah skor sebesar 48, sementara skor 

maksimal adalah sebesar 64, maka persentase yang diperoleh pada aspek bahasa adalah 

sebesar 75%. Mengacu pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi 

desain oleh ahli bahasa dinyatakan layak untuk diujicobakan namun perlu adanya revisi 

sesuai dengan saran ahli, karena persentase kelayakan masih dinyatakan rendah. 

Tabel 10 

Hasil Validasi Desain oleh Ahli Bahasa Setelah Revisi 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Bahasa 53 64 82,81 Sangat Layak 
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Berdasarkan data hasil validasi desain oleh ahli bahasa setelah revisi memperoleh 

penilaian sebagai berikut: jumlah skor sebesar 53, sementara skor maksimal sebesar 

64, maka diperoleh persentase sebesar 82,81%. Mengacu pada Tabel 6 maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil validasi desain oleh ahli bahasa setelah revisi dinyatakan 

sangat layak untuk diujicobakan. 

3) Data Hasil Validasi Desain oleh Ahli Media 

Validasi desain oleh ahli media dilakukan oleh 2 orang ahli yang pakar mengenai 

aspek grafika, efektifitas, dan panyajian pada media pembelajaran. Data hasil validasi 

desain oleh ahli media sebagai berikut : 

Tabel 11 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media Tahap Pertama 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Grafika 34 48 70,83 Layak 

Aspek Efektifitas 17 24 70,83 Layak 

Aspek Penyajian 36 48 75 Layak 

Jumlah Total 87 

Skor Maksimal 120 

Persentase (%) 72,5 

Kriteria  Layak 

Hasil validasi desain oleh ahli media pada tahap pertama memperoleh data sebagai 

berikut : jumlah penilaian pada aspek grafika memperoleh skor sebesar 34, sementara 

skor maksimal sebesar 48, maka persentase yang diperolah adalah sebesar 70,83%. 

Jumlah penilaian pada aspek efektifitas memperoleh skor 17, sementara skor maksimal 

sebesar 24, maka diperoleh persentase sebesar 70,83%. Sedangkan pada aspek 
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penyajian memperoleh skor 36, sementara skor maksimal sebesar 48, maka hasil 

persentase yang diperoleh adalah sebesar 75%. Hasil validasi desain oleh ahli media 

tahap pertama secara keseluruhan aspek memperoleh jumlah total sebesar 87, dan skor 

maksimal sebesar 120, maka diperoleh persentase sebesar 72,5%. Mengacu pada Tabel 

6 maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi desain oleh ahli media tahap pertama 

dinyatakan layak untuk diujicobakan, namun diperlukan revisi dengan saran dari ahli. 

Tabel 12 

Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media Setelah Revisi 

Aspek 
Jumlah Skor 

Tiap Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Grafika 38 48 79,16 Layak 

Aspek Efektifitas 20 24 83,33 Sangat Layak 

Aspek Penyajian 40 48 83,33 Sangat Layak 

Jumlah Total 98 

Skor Maksimal 120 

Persentase (%) 81,66 

Kriteria  Sangat Layak 

Berdasarkan data hasil validasi desain oleh ahli media setelah revisi, diperoleh 

penilaian sebagai berikut : penilaian pada aspek grafika memperoleh skor 38, 

sementara skor maksimal sebesar 48, maka diperoleh persentase sebesar 79,16%. 

Sedangkan pada aspek efektifitas diperoleh skor 20, dengan skor maksimal sebesar 24, 

maka diperoleh persentase sebesar  83,33%. Dan pada aspek penyajian diperoleh skor 

40, dengan skor maksimal 48, maka diperoleh persentase sebesar 83,33%. Dari hasil 

validasi desain oleh ahli media setelah revisi secara keseluruhan diperoleh jumlah total 
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sebesar 98, skor maksimal sebesar 120, dengan persentase sebesar 81,66%. Mengacu 

pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi desain oleh ahli media 

setelah revisi dinyatakan sangat layak untuk diujicobakan. 

 

 Gambar 20 

Persentase Penilaian dari Seluruh Ahli 

Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat dilihat bahwa perolehan persentase 

dari ahli materi memperoleh hasil yang signifikan, yaitu dari yang sebelum revisi 

pendapatkan nilai 55% dan setelah revisi nilai bertambah menjadi 75%, perolehan 

persentase dari ahli bahasa sebelum revisi sebesar 75% dan setelah revisi nilai 

bertambah menjadi 82,81%, dan perolehan nilai dari ahli media memperoleh hasil yang 

cukup signifikan, yaitu nilai yang diperoleh sebelum revisi adalah 72,50%, dan setelah 

revisi bertambah menjadi 81,66%. Dari data di atas dari penilaian dari ahli materi 

memperoleh penilaian terendah dengan nilai tertinggi sebesar 75% dengan kriteria 
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layak, sementara penilaian dari ahli bahasa dan ahli media memperoleh nilai cukup 

tinggi dengan nilai tertinggi dari ahli bahasa sebesar 82,81%, dan nilai tertinggi dari 

ahli media sebesar 81,66%. 

e. Revisi Desain 

Setelah aplikasi m-learning berbasis android pada materi struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan tumbuhan dan hewan Kelas XI SMA/MA divalidasi dan telah 

mendapatkan penilaian, selanjutnya aplikasi ini di perbaiki sesuai saran dari dosen ahli. 

Saran dari dosen ahli di antaranya adalah : perbaikan isi materi dan penambahan 

gambar, perbaikan aplikasi agar lebih mudah diakses, perbaikan kesalahan pada 

pemilihan diksi, perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca, dan lain-lain. 

a) Revisi desain dari ahli materi 

Validator ahli materi memberikan saran untuk perbaikan isi materi agar lebih 

mudah dibaca dan dipahami, menambahkan keterangan pada gambar, perbaikan 

background agar tidak menyamarkan tulisan, dan menambahkan gambar yang sesuai 

dengan isi materi. 

   
Gambar 21 

Tampilan Desain Validasi Materi M-Learning Berbasis Android 

a. Tampilan Awal Sebelum Revisi  b. Tampilan Setelah Revisi 



85 

 

 

Dari kedua gambar di atas terlihat perbedaan tampilan sebelum revisi dan setelah 

revisi  berdasarkan saran dari ahli materi. Perbaikan isi materi bertujuan agar pembaca 

dapat lebih mudah memahami materi yang disajikan, perbaikan pada background di 

lakukan agar tidak menyamarkan tulisan pada isi materi supaya dapat dibaca dengan 

jelas. 

b) Revisi desain dari ahli bahasa 

Perubahan rancangan aplikasi pada aspek kebahasaan mendapatkan saran dari ahli 

sebagai berikut : perbaikan kesalahan pada pemilihan diksi, perbaikan dalam 

penyusunan kalimat, dan perbaikan kesalahan pada penggunaan tanda baca. 

     
Gambar 22 

Tampilan Desain Validasi Bahasa M-Learning Berbasis Android 

a. Tampilan Awal Sebelum Revisi  b. Tampilan Setelah Revisi 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan antara tampilan awal sebelum 

revisi tengan tampilan setelah revisi. Penambahan keterangan pada diksi dilakukan 

agar pembaca lebih mudah memahami materi secara langsung tanpa harus mencari 

sumber lain terlebih dahulu. Perbaikan pada pemilihan tanda baca dimaksudkan agar 

kata yang seharusnya masih bersambungan tidak ditempatkan diawal kalimat. 
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c) Revisi desain dari ahli media 

Validator ahli media memberikan saran untuk perbaikan rancangan aplikasi m-

learning berbasis android yaitu berupa perbaikan tampilan agar lebih menarik dan 

perbaikan aplikasi agar lebih mudah diakses. 

                   

Gambar 23 

Tampilan Desain Validasi Media M-Learning Berbasis Android 

a. Tampilan Awal Sebelum Revisi  b. Tampilan Setelah Revisi 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat perbedaan antara tampilan awal sebelum 

revisi tengan tampilan setelah revisi. Perubahan pada tampilan dan menu dimaksudkan 

agar desain tampilan lebih menarik dan lebih mudah diakses. 

f. Uji Coba Produk 

1) Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah dilakukan validasi oleh beberapa ahli meliputi ahli materi, ahli bahasa, ahli 

media, dan guru biologi, selanjutnya dilakukan uji coba tahap pertama, yaitu uji coba 
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kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk memperoleh data tentang 

kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba kelompok kecil dilakukan 

oleh peserta didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar lampung sebanyak 12 

orang. Pemilihan peserta didik sebagai responden uji coba kelompok kecil dilakukan 

dengan teknik pemilihan purposive sampling atau pemilihan sampel dengan 

pertimbangan peserta didik yang mempunyai smartphone android dan mampu 

mengoperasikannya dengan baik dan cepat. Hasil uji coba kelompok kecil dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 13 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil Terhadap Aplikasi M-Learning Berbasis 

Android 

 

No. Responden Skor 
Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. Responden 1 40 44 90,91 Sangat Menarik 

2. Responden 2 38 44 86,36 Sangat Menarik 

3. Responden 3 42 44 95,45 Sangat Menarik 

4. Responden 4 39 44 88,64 Sangat Menarik 

5. Responden 5 40 44 90,91 Sangat Menarik 

6. Responden 6 36 44 81,82 Sangat Menarik 

7. Responden 7 37 44 84,09 Sangat Menarik 

8. Responden 8 34 44 77,27 Menarik 

9. Responden 9 27 44 61,36 Menarik 

10. Responden 10 33 44 75 Menarik 

11. Responden 11 44 44 100 Sangat Menarik 

12. Responden 12 38 44 86,36 Sangat Menarik 

Jumlah 448 528 84,85 Sangat Menarik 

Sumber : Data penelitian pribadi 
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Berdasarkan tabel hasil uji coba kelompok kecil, memperoleh hasil penilaian dari 

12 responden terhadap aplikasi m-learning berbasis android. Sebanyak 9 dari 12 

responden memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android sangat 

menarik digunakan sebagai media pembelajaran, sementara 3 dari 12 responden 

memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android menarik digunakan 

sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil secara 

keseluruhan mendapatkan jumlah skor 448, dengan skor maksimal 528, maka 

diperoleh presentase kemenarikan aplikasi m-learning berbasis android sebesar 

84,85%. Mengacu pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa tabel hasil uji coba 

kelompok kecil terhadap aplikasi m-learning berbasis android sangat menarik 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

2) Data Hasil Uji Coba Luas 

Setelah dilakukannya uji coba kelompok kecil, maka tahap selanjutnya adalah uji 

coba luas. Uji coba ini dilakukan oleh guru biologi dan peserta didik kelas XI MIPA di 

SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil uji coba luas dapat dilihat pada data berikut: 

a) Guru Biologi 

Tahap pertama pada uji coba luas adalah dengan memberikan angket tanggapan 

kepada guru biologi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Angket tanggapan ini 

dibutuhkan untuk mengumpulkan data persentase kelayakan aplikasi m-learning 

berbasis android sebagai media pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi 

sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. 
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Tabel 14 

Hasil Uji Coba Luas Terhadap Aplikasi M-Learning Berbasis Android oleh 

Guru Biologi 

Aspek 

Jumlah 

Skor 

Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

Aspek Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

29 32 90,63 Sangat Layak 

Aspek Efektifitas 11 12 91,67 Sangat Layak 

Aspek Grafika 16 16 100 Sangat Layak 

Jumlah Total 56 

Skor Maksimal 60 

Persentase (%) 93,33 

Kriteria  Sangat Layak 

Berdasarkan hasil uji coba luas oleh guru biologi diperoleh penilaian terhadap 

aplikasi m-learning berbasis android sebagai berikut : hasil penilaian pada aspek 

perumusan tujuan pembelajaran memperoleh skor 29, sementara skor maksimal 

sebesar 32, maka diperoleh presentase sebesar 90,63%. Selanjutnya pada aspek 

efektifitas memperoleh skor 11, dengan skor maksimal 12, maka diperoleh persentase 

sebesar 91,67%, dan pada aspek grafika diperoleh skor 26, dengan skor maksimal 16, 

dan mendapatkan persentase sebesar 100%. Perolehan hasil uji coba luas oleh guru 

secara keseluruhan memperoleh jumlah total sebesar 56, dengan skor maksimal 60, 

maka diperoleh persentase kelayakan sebesar 93,33%. Mengacu pada Tabel 6 maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil uji coba luas aplikasi m-learining berbasis android oleh 

guru dinyatakan sangat layak untuk diujicobakan. 
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b) Peserta Didik 

Uji coba luas pada tahap selanjutnya dilakukan oleh peserta didik kelas XI MIPA 

SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Uji coba ini dilakukan dengan jumlah responden 

sebanyak 34 orang. Hasil uji luas oleh peserta didik memperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 15 

Hasil Uji Coba Luas Terhadap Aplikasi M-Learning Berbasis Android oleh 

Peserta Didik 

 

No. Responden Skor 
Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. Responden 1 38 44 86,36 Sangat Menarik 

2. Responden 2 36 44 81,82 Sangat Menarik 

3. Responden 3 38 44 86,36 Sangat Menarik 

4. Responden 4 44 44 100 Sangat Menarik 

5. Responden 5 34 44 77,27 Menarik 

6. Responden 6 44 44 100 Sangat Menarik 

7. Responden 7 38 44 86,36 Sangat Menarik 

8. Responden 8 44 44 100 Sangat Menarik 

9. Responden 9 36 44 81,82 Sangat Menarik 

10. Responden 10 38 44 86,36 Sangat Menarik 

11. Responden 11 39 44 88,64 Sangat Menarik 

12. Responden 12 39 44 88,64 Sangat Menarik 

13. Responden 13 42 44 95,45 Sangat Menarik 

14. Responden 14 36 44 81,82 Sangat Menarik 

15. Responden 15 30 44 68,18 Menarik 

16. Responden 16 40 44 90,91 Sangat Menarik 

17. Responden 17 38 44 86,36 Sangat Menarik 

18. Responden 18 38 44 86,36 Sangat Menarik 

19. Responden 19 30 44 68,18 Menarik 

20 Responden 20 32 44 72,73 Menarik 

21 Responden 21 44 44 100 Sangat Menarik 

22 Responden 22 39 44 88,64 Sangat Menarik 

23 Responden 23 44 44 100 Sangat Menarik 

24. Responden 24 44 44 100 Sangat Menarik 

25. Responden 25 41 44 93,18 Sangat Menarik 

26. Responden 26 44 44 100 Sangat Menarik 

27. Responden 27 33 44 75 Menarik 
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No. Responden Skor 
Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

28. Responden 28 41 44 93,18 Sangat Menarik 

29. Responden 29 37 44 84,09 Sangat Menarik 

30. Responden 30 44 44 100 Sangat Menarik 

31. Responden 31 40 44 90,91 Sangat Menarik 

32. Responden 32 32 44 72,73 Menarik 

33. Responden 33 35 44 79,55 Menarik 

34. Responden 34 30 44 68,18 Menarik 

Jumlah 1302 1498 87,03 Sangat Menarik 

Sumber : Data penelitian pribadi 

Berdasarkan tabel hasil uji coba luas, memperoleh hasil penilaian dari 34 

responden terhadap aplikasi m-learning berbasis android. Sebanyak 8 dari 34 

responden memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android sangat 

menarik digunakan sebagai media pembelajaran, sementara 26 dari 34 responden 

memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android menarik digunakan 

sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba luas secara keseluruhan 

mendapatkan jumlah skor 1302, dengan skor maksimal 1498, maka diperoleh 

persentase kemenarikan aplikasi m-learning berbasis android sebesar 87,03%. 

Mengacu pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa Tabel hasil uji coba luas 

terhadap aplikasi m-learning berbasis android sangat menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

g. Revisi Produk 

Setelah dilakukan ujicoba produk meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba 

luas didapatkan beberapa saran dari responden, di antaranya adalah : saran untuk 

penambahan cakupan materi ke bab-bab selanjutnya, pengembangan aplikasi untuk 
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perangkat smatrphone Ios, dan pengembangan aplikasi untuk diakses secara offline. 

Masukan ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan revisi karena keterbatasan peneliti 

dalam mengembangkan produk. Namun masukan ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan aplikasi yang 

serupa.  

 

2. Deskripsi Kelayakan Produk 

Deskripsi kelayakan produk dapat diproleh berdasarkan hasil penilaian dari 

validasi ahli dan respon guru serta peserta didik, dengan persentase kelayakan sebagai 

berikut : 

a) Validasi Ahli 

Berdasarkan hasil validasi ahli dalam bidang materi, bahasa, dan media 

mendapatkan hasil yang baik, yaitu berdasarkan penilaian ahli materi mendapatkan 

nilai validasi sebesar 75% dengan kriteria layak, dan kriteria sangat layak dengan 

persentase 82,81% oleh ahli bahasa dan hasil validasi sebesar 81,66% oleh ahli media 

dengan kriteria sangat layak. Dari hasil persentase dari validator ahli tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi m-learning berbasis android sangat layak digunakan 

sebagai media pembelajaran biologi. 

b) Respon Guru dan Peserta Didik 

Berdasarkan tanggapan responden, mendapatkan penilain yang baik dari guru dan 

peserta didik, yaitu sebesar 84,85% perolehan nilai dari peserta didik pada uji coba 

kelompok kecil, lalu sebesar 93,33% perolehan nilai dari guru, dan perolehan nilai dari 
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keseluruhan peserta didik pada uji coba luas sebesar 87,03%. Dari hasil ketiga 

persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi m-learning berbasis android 

sangat menarik digunakan sebagai media pembelajaran biologi berdasarkan penilaian 

peserta didik, dan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi 

berdasarkan penilaian guru. 

 

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini dihasilkan media pembelajaran biologi materi jaringan 

tumbuhan dan hewan dikemas dalam bentuk aplikasi online yang dapat dijalankan 

melalui perangkat smartphone android. Aplikasi media pembelajaran ini dapat diakses 

secara bebas kapanpun dan dimanapun melalui perangkat smartphone android yang 

terhubung jaringan internet. Pengembangan aplikasi m-learning berbasis android 

dikembangkan dengan menggunakan model penelitian dan pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono yang terdiri dari sepuluh tahapan, namun pada penelitian 

ini peneliti membatasinya menjadi tujuh tahapan karena peneliti hanya mengumpulkan 

data respon terhadap kelayakan dari produk yang dikembangkan. 

Pengembangan aplikasi m-learning berbasis android dimulai dari potensi masalah, 

yaitu mengumpulkan informasi mengenai media yang biasa digunakan di sekolah. 

Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan teknik observasi yang dilakukan di SMA 

Negeri 5 Bandar lampung, selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada guru biologi 

di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan memberikan angket kebutuhan yang dilakukan 

dengan peserta didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil yang 
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diperoleh dari tahapan potensi dan masalah yaitu: Pembelajaran biologi di kelas XI 

SMA Negeri 5 Bandar Lampung menggunakan kurikulum 2013, hampir seluruh 

seluruh peserta didik mempunyai perangkat teknologi seperti smartphone android yang 

diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah, SMA Negeri 5 Bandar Lampung menyediakan 

jaringan wifi yang dapat digunakan oleh peserta didik, dan media pembelajaran yang 

digunakan guru biologi masih sangat minim dan terbatas penggunaanya yaitu hanya 

berupa charta dan torso, namun untuk materi jaringan tumbuhan dan hewan hanya 

menggunakan buku sebagai sumber belajar. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan 

adanya potensi untuk mengembangkan suatu media pembelajaran yang menarik dan 

efisien untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran.  

Dalam pembelajaran membutuhkan media agar pembelajaran yang berlangsung 

dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan dari pembelajaran tersebut, media 

inilah yang disebut stimulus yang nantinya akan mendapatkan respon dari peserta 

didik. Berkut ini adalah ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk 

belajar. 

َها يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ ُحواِِْۡفۡۡٱَّلَّ َۡتَفسَّ ْۡفَۡۡٱل َمَجَٰلِِسَۡءاَمُنٓواْۡإَِذاۡقِيَلۡلَُكم  َسِحۡۡٱف َسُحوا َُۡيف  ۡ ۡٱّللَّ َۡذِإَذاۡلَُكم 

ْۡقِيَلۡ وا ْۡفَۡۡٱنُُشُ وا فَِعۡۡٱنُُشُ ُۡيَر  ِينَۡۡٱّللَّ ۡوَۡۡٱَّلَّ ِينََۡءاَمُنواِْۡمنُكم  وتُواْۡۡٱَّلَّ
ُ
ۡوَۡۡٱل عِل مَۡأ ٖۚ َُۡدَرَجَٰت  بَِماۡۡٱّللَّ

َملُوَنَۡخبرِيٞۡ ١١َۡۡتع 

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

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
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berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

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

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadalah. 11).66 

 

Dari ayat telah diperintahkan bahwa kita sebagai umat manusia diperintahkan 

untuk menuntut ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu berbeda dari orang-orang yang 

tidak memiliki ilmu. Pembelajaran disekolah merupakan salah satu cara menuntut 

ilmu. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan media pembelajaran 

yang baik akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan mendapatkan 

ilmu. Untuk itu peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran dalam bentuk 

m-learning berbasis android agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pada tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data, pada tahap ini peneliti melakukan 

pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan pada proses pengembangan produk 

dan penelitian. Data yang didapatkan yaitu hampir seluruh peserta didik kelas XI MIPA 

mempunyai perangkat smartphone android yang menunjang untuk dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Selanjutnya Peneliti merencanakan pengembangan produk 

aplikasi m-learning berbasis android pada materi struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan tumbuhan dan hewan kelas XI SMA/MA, yang disesuaikan berdasarkan 

kurikulum 2013. Perencanan ini perlu dilakukan agar pengembangan produk dan 

penelitaian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal serta sistematis. 

Tahap selanjutnya yaitu desain produk, setelah mengetahui potensi dan masalah 

dilapangan, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, maka 

                                                           
66 Kementrian Agama RI, Op.Cit. Ayat (11) 
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didapatkan gambaran umum menganai pengembangan aplikasi m-learning berbasis 

android yang akan dikembangkan, selanjutnya masuk ke tahapan pengembangan 

desain aplikasi m-learning berbasis android pada materi struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan tumbuhan dan hewan Kelas XI SMA/MA. Pengembangan desain 

ini menghasilkan produk awal. Aplikasi m-learning berbasis android dikembangkan 

dalam bentuk aplikasi android dengan dukungan web view, selanjutnya konten menu 

dan isinya disajikan ke dalam, hal ini dilakukan agar dapat memudahkan ketika adanya 

perubahan maupun penambahan baik pada isi, menu, ataupun  konten materi tanpa 

perlu mendownload ulang aplikasi m-learning berbasis android dengan perubahan 

versi.  

Tahapan selanjutnya adalah validasi desain yang dilakukan oleh beberapa ahli, 

diantaranya adalah dua orang ahli materi, dua orang ahli bahasa, dan dua orang ahli 

media. Validasi desain dilakukan untuk mengumpulkan informasi berupa saran dan 

kritik yang diberikan untuk ahli agar dapat dijadikan bahan perbaikan/ revisi untuk 

aplikasi m-learning berbasis android agar dapat dipergunakan dengan baik dan layak 

dijadikan media dalam pembelajaran. 

Validasi desain oleh ahli materi dilakukan oleh dua orang dosen dari jurusan 

Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Kedua ahli 

meteri ini dipilih bedasarkan keahlian dalam bidang materi biologi, dan kemampuan 

dalam pemahaman isi materi jaringan tumbuhan dan hewan yang sesuai untuk 

dipelajari oleh peserta didik kelas XI. Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi 

pada poduk awal mendapatkan penilaian sebesar 55% dengan kriteria cukup layak dan 
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terdapat saran dari ahli agar dapat diperbaiki, setelah direvisi hasil penilaian yang 

diperoleh adalah sebesar 75% dengan kriteria layak untuk diujicobakan tanpa adanya 

saran ataupun kritik untuk bahan direvisi.  

Selanjutnya validasi desain oleh ahli bahasa dilakukan oleh dua orang dosen ahli 

dalam bidang kebahasaan dalam pembelajaran, yaitu satu dosen dari jurusan PGMI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, dan satu dosen dari 

jurusan PGRA fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung. Kedua ahli 

bahasa ini dipilih berdasarkan keahlian dalam aspek kebahasaan yang baik dalam 

pembelajaran. Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli bahasa sebelum adanya revisi 

mendapatkan penilaian sebesar 75% dengan kriteria layak, namun terdapat saran dari 

ahli agar dapat diperbaiki, setelah direvisi hasil penilaian yang diperoleh adalah sebesar 

82,81% dengan kriteria sangat layak untuk diujicobakan tanpa adanya saran atau kritik 

dari ahli.  

Selanjutnya validasi desain oleh ahli media dilakukan oleh dua orang ahli, satu 

orang merupakan dosen dari jurusan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung, dan satu orang dari PTIPD UIN Raden Intan Lampung. Kedua 

ahli ini dipilih berdasarkan keahlian dalam aspek grafika, efektifitas, dan penyajian, 

serta kemampuan dalam menilai media pembelajaran yang baik dan layak untuk 

digunakan. Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media sebelum adanya revisi 

mendapatkan penilaian sebesar 72,5% dengan kriteria layak, namun masih adanya 

saran dari ahli untuk dapat diperbaiki, setelah direvisi hasil penilaian yang diperoleh 

adalah sebesar 81,66% dengan kriteria sangat layak untuk diujicobakan. 
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Pada tahapan selanjutnya adalah uji coba produk yang dilakukan dalam dua kali 

ujicoba, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba luas. Uji coba kelompok kecil 

dilakukan oleh dua belas peserta didik Kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung yang ditunjuk sebagai responden dan diberikan angket penilaian untuk 

aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan. 

Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling atau 

pemilihan dengan pertimbangan tertentu yaitu peserta didik yang mempunyai 

smartphone android dan mampu mengoperasikannya dengan baik dan cepat. Hasil 

yang diperoleh pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan oleh dua belas responden 

mendapatkan hasil penilaian sebesar 84,85% dengan kriteria sangat menarik. 

Selanjutnya adalah uji coba luas yang dilakukan oleh guru biologi kelas XI di SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung. Proses uji coba berlangsung dalam satu tahap. Hasil penilai 

yang diperoleh pada uji coba luas yang dilakukan oleh guru biologi kelas XI di SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung adalah sebesar 93,33% dengan kriteria sangat layak. 

Tingginya penilaian yang diberikan oleh guru dikarenakan sudah adanya perbaikan 

berdasarkan saran yang diberikan dari validator ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. 

Selain itu, guru biologi menilai bahwa aplikasi m-learning berbasis android sangat 

bagus untuk dikembangkan dan merupakan media yang menarik dan efisien. 

Pada uji coba luas yang selanjutnya dilakukan oleh tiga puluh empat peserta didik 

kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang ditunjuk menjadi responden 

dan diberikan angket penilaian untuk aplikasi m-learning berbasis android pada materi 

jaringan tumbuhan dan hewan. Hasil penilaian yang diperoleh pada uji coba luas yang 
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dilakukan oleh tiga puluh empat  responden adalah sebesar 87,03% dengan kriteria 

sangat menarik. Peserta didik menilai aplikasi m-learning berbasis android sangat 

bagus untuk dikembangkan karena dapat memudahkan peserta didik dalam belajar, dan 

peserta didik sangat mendukung untuk pengembangan dengan penambahan materi 

selanjutnya. 

Pada tahapan ini peneliti banyak mendapatkan masukan berupa saran dan kritik 

dari ahli materi, ahli bahasa, ahli media, guru, dan peserta didik dalam pengembangan 

aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan ini. 

Saran dan kritik dari ahli, guru dan peserta didik digunakan untuk bahan revisi dari 

aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan ini. 

Tujuan dilakukannya revisi adalah agar aplikasi m-learning berbasis android pada 

materi jaringan tumbuhan dan hewan dapat dinyatakan layak dan baik digunakan 

sebagai media pembelajaran biologi di sekolah. 

Saran yang diberikan oleh validator ahli diantaranya : (1) perbaikan pada 

background agar tidak menyamarkan tulisan, (2) perubahan isi materi agar mudah 

dibaca dan dipahami, (3) penambahan gambar yang sesuai dengan isi materi, (4) 

penambahan keterangan pada gambar, (5) perbaikan pada kesalahan pada pemilihan 

diksi, (6) perbaikan dalam penyusunan kalimat, (7) perbaikan kesalahan pada 

penggunaan tanda baca, (8) perbaikan pada tampilan agar lebih menarik, (9) perbaikan 

kemudahan dalam mengakses aplikasi. 

Berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli materi, aspek pada aplikasi m-learning 

berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan diperbaiki dengan 
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perubahan isi materi yang dapat memudahkan pembaca dalam memamami isi materi, 

perubahan pada perbaikan background agar tulisan dan gambar pada isi materi dapat 

dilihat dan dibaca dengan jelas dan tidak terlihat samar, penambahan gambar yang 

seuai pada materi agar pembaca dapat memahami isi materi dengan bantuan gambar 

yang disajikan, perubahan pada penambahan keterangan pada gambar yang bertujuan 

agar gambar yang disajikan sesuai dengan isi materi dan dapat menambah pemahaman 

pembaca.  

Bedasarkan saran yang diberikan oleh ahli bahasa, aspek bahasa pada aplikasi m-

learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan diperbaiki dengan 

perubahan pada pemilihan diksi diperbaiki dengan penambahan keterangan gar 

menjadi lebih jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi materi. Perubahan 

pada penyusunan kalimat dari yang sebelumnya kalimat satu dengan kalimat 

selanjutnya dipisah, dirubah menyatu ke dalam satu kalimat, hal ini dikarenakan 

kalimat satu dengan kalimat selanjutnya masih berkesinambungan. Selanjutnya 

perubahan pada tanda baca, hal ini diperbaiki agar kata yang seharusnya masih 

bersambungan tidak ditempatkan diawal kalimat. 

Berdasarkan saran dari ahli media, aplikasi m-learning berbasis android pada 

materi jaringan tumbuhan dan hewan diperbaiki dengan perubahan perbaikan pada 

tampilan agar lebih menarik dan menambah rasa ingin tahu isi dari aplikasi bagi para 

pembaca. Perubahan pada akses aplikasi menjadi lebih mudah dari yang sebelumnya 

terlalu banyak perlakuan/ klik ketika mau membuka kontent materi setelah adanya 
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perbaikan  menjadi dikurangi dan ditambahkan tombol home ketika ingin kembali ke 

halaman sebelumnya. 

Setelah desain aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan 

tumbuhan dan hewan diperbaiki sesuai dengan saran dari ahli, selanjutnya aplikasi m-

learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan diuji cobakan 

kelapangan selama dua kali uji coba, yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba luas. 

Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk memperoleh data tentang kualitas media 

pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba kelompok kecil dilakukan oleh peserta 

didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar lampung sebanyak dua belas orang. 

Pemilihan peserta didik sebagai responden uji coba kelompok kecil dilakukan dengan 

teknik pemilihan purposive sampling atau pemilihan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.  

Dari hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan oleh dua belas responden, 

memperoleh hasil penilaian sebagai berikut : Sebanyak sembilan dari dua belas 

responden memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android sangat 

menarik digunakan sebagai media pembelajaran, sementara tiga dari dua belas 

responden memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning berbasis android menarik 

digunakan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil 

secara keseluruhan mendapatkan jumlah skor 448, dengan skor maksimal 528, maka 

diperoleh presentase kemenarikan aplikasi m-learning berbasis android sebesar 

84,85% sehingga dapat dinyakan bahwa aplikasi m-learning berbasis android pada 
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materi jaringan tumbuhan dan hewan sangat menarik digunakan sebagai media 

pembelajaran biologi. 

Setelah uji coba kelompok kecil maka tahapan selanjutnya adalah uji coba luas 

yang dilakukan selama dua tahap, tahapan pertama dilakukan oleh satu orang guru 

biologi kelas XI di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan tahap kedua dilakukan oleh 

tiga puluh empat peserta didik kelas XI MIPA di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

Pada tahap pertama pada uji coba luas yaitu dengan memberikan angket tanggapan 

kepada guru biologi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Angket tanggapan ini 

dibutuhkan untuk mengumpulkan data persentase kelayakan aplikasi m-learning 

berbasis android sebagai media pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi 

sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. 

Hasil uji coba luas pada tahapan pertama yang dilakukan oleh guru biologi 

diperoleh penilaian terhadap aplikasi m-learning berbasi android sebagai berikut : hasil 

penilaian pada aspek perumusan tujuan pembelajaran memperoleh skor 29, sementara 

skor maksimal sebesar 32, maka diperoleh presentase sebesar 90,63%. Selanjutnya 

pada aspek efektifitas memperoleh skor 11, dengan skor maksimal 12, maka diperoleh 

persentase sebesar 91,67%, dan pada aspek grafika diperoleh skor 26, dengan skor 

maksimal 16, dan mendapatkan persentase sebesar 100%. Perolehan hasil uji coba luas 

oleh guru secara keseluruhan memperoleh jumlah total sebesar 56, dengan skor 

maksimal 60, maka diperoleh persentase kelayakan sebesar 93,33% sehingga dapat 

dinyakan bahwa aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan 

dan hewan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi. 
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Tahapan kedua pada uji coba luas dilakukan oleh tiga puluh empat peserta didik 

kelas XI MIPA SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang dipilih menjadi responden. 

Pemilihan responden ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling 

atau pemilihan dengan pertimbangan tertentu. Sebanyak tiga puluh empat responden 

diberikan angket penilaian terhadap aplikasi m-learning berbasis android pada materi 

jaringan tumbuhan. angket penilaian ini dibutuhkan untuk mengumpulkan data 

persentase kelayakan aplikasi m-learning berbasis android sebagai media pembelajaran 

biologi pada materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. 

Hasil uji coba luas pada tahapan kedua yang dilakukan oleh tiga puluh empat 

responden memperoleh hasil penilaian dari 34 responden terhadap aplikasi m-learning 

berbasis android. Sebanyak 8 dari 34 responden memberikan penilaian bahwa aplikasi 

m-learning berbasis android sangat menarik digunakan sebagai media pembelajaran, 

sementara 26 dari 34 responden memberikan penilaian bahwa aplikasi m-learning 

berbasis android menarik digunakan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil 

uji coba luas secara keseluruhan mendapatkan jumlah skor 1302, dengan skor 

maksimal 1498, maka diperoleh presentase kemenarikan aplikasi m-learning berbasis 

android sebesar 87,03% sehingga dapat dinyakan bahwa aplikasi m-learning berbasis 

android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan sangat menarik digunakan sebagai 

media pembelajaran biologi. 

Aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan 

memiliki beberapa manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan media lain yang 

bersifat konvensional, hal ini dikarenakan peserta didik lebih mudah mempelajari 
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materi karena dapat dipelajari langsung oleh masing-masing peserta didik melalui 

perangkat smartphone android mereka. Pengembangan media pembelajaran berbasis 

android sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu oleh Rohmi Julia 

Purbasari yang mengembangkan aplikasi android sebagai media pembelajaran 

matematika pada materi dimensi tiga67, dan yang dilakukan oleh Resti Yektyastuti yang 

mengembangkan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan68, namun 

pada penelitian ini aplikasi yang dikembangkan bersifat offline sehingga terbatas untuk 

satu materi saja, jika terdapat perubahan atau penambahan baik berupa konten isi, 

ataupun materi diperlukan pembuatan ulang aplikasi dan update dengan versi yang 

lebih baru, hal ini tentu akan menyulitkan baik bagi pengembang maupun bagi 

pembaca. Kelebihan aplikasi m-learning berbasis android yang peneliti kembangkan 

yaitu; aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan 

ini dikemas ke dalam aplikasi android yang mudah diakses secara praktis melalui 

perangkat smartphone android yang cenderung sering digunakan oleh banyak orang, 

selain itu aplikasi ini bersifat fleksibel karena mudah dibawa serta dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun, aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan 

tumbuhan dan hewan sudah dilengkapi dengan materi pembelajaran yang sudah 

disesuaikan berdasarkan kurikulum 2013, serta terdapat video pembelajaran yang 

                                                           
67 Rohmi Julia Purbasari, “Pengembangan Apikasi Android Sebagai Media Pembelajaran 

Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Siswa SMA Kelas X”, Artikel Ilmiah (Mei 2013). 
68 Resti Yektyastuti, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Materi 

Kelarutan Untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta Didik SMA”, Jurnal Inovasi Pendidikan, 

Vol. 2, No. 1,  (2016). 
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merupakan penjelasan singkat dari materi yang disajikan, proses pembuatan relatif 

lebih mudah, dan yang utama yaitu tidak perlu adanya update ke versi yang terbaru 

apabila adanya perubahan konten,  menu, isi maupun materi, karena perubahan tersebut 

akan secara otomatis dapat dilihat pada aplikasi yang sudah dipasang di smartphone 

android. Aplikasi m-learning berbasis android ini juga memiliki kelemahan 

diantaranya yaitu; aplikasi bersifat online sehingga tidak dapat diakses tanpa adanya 

jaringan internet. 

Aplikasi m-learning berbasis android dapat dikatakan baik untuk dikembangkan 

pada materi biologi khususnya pada materi jaringan tumbuhan dan hewan, pada materi 

ini dijelaskan jaringan mengalami perkembangan yang tentunya membutuhkan contoh 

dari proses perkembangan tersebut. Sedangkan pada buku yang disediakan hanya 

terdapat gambar bagian-bagiannya saja, maka pada aplikasi m-learning berbasis 

android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan di sajikan video berupa prosesnya 

agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi.  

Pengembangan aplikasi m-learning berbasis android pada materi jaringan 

tumbuhan dan hewan ini diharapkan dapat meningkatkan kebermanfaatan dan fungsi 

dari smartphone android dalam belajar. Kelebihan yang terdapat pada aplikasi m-

learning berbasis android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan ini 

mengindikasikan bahwa media pembelajaran ini dinyatakan layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan skala likert mengenai standar kelayakan 

media pembelajaran yang menyatakan batas minimum persentase kelayakan media 

pembelajaran adalah 61%, maka berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh dari 
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validasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, serta tanggapan dari guru biologi 

dan peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwa desain aplikasi m-learning berbasis 

android pada materi jaringan tumbuhan dan hewan sangat layak serta sangat menarik 

digunakan sebagai media pembelajaran biologi di sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Pengembangan aplikasi m-learning berbasis android pada materi struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan Kelas XI SMA/MA telah 

berhasil disusun dengan menggunakan metode prosedural research and 

development atau R&D yang dimodifikasi dengan tujuh tahapan yaitu : potensi 

dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji 

coba produk, dan revisi produk. 

2. Setelah melalui validasi oleh beberapa ahli, sehingga aplikasi m-learning berbasis 

android yang dikembangkan selesai. Kualitas aplikasi m-learning berbasis android 

yang dikembangkan menurut penilaian para ahli materi, ahli bahasa dan ahli media 

adalah dikategorikan sangat layak sehingga layak digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

3. Setelah dilakukan uji coba produk dengan dengan dua tahapan yaitu uji coba 

kelompok kecil yang dilakukan oleh dua belas peserta didik, dan uji coba luas yang 

dilakukan sebanyak dua kali uji coba, tahap pertama dilakukan oleh satu orang 

guru biologi, dan tahap kedua oleh tiga puluh empat peserta didik. Dari uji coba 

produk mendapatkan hasil mengenai aplikasi m-learning berbasis android pada 
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materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan diperoleh 

penilaian dengan kriteria sangat layak berdasarkan penilaian guru, dan sangat 

menarik berdasarkan penilaian peserta didik.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Aplikasi m-learning berbasis android dapat dikembangkan oleh guru secara 

berkelanjutan untuk materi yang berbeda 

2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi m-learning 

berbasis android pada subjek penelitian yang berbeda 

3. Pembuatan aplikasi m-learning berbasis android terdapat beberapa kendala atau 

kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan bagi peneliti selanjutnya 

mengembangkan aplikasi m-learning berbasis android dengan materi lain dan 

jenjang pendidikan yang berbeda.   
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KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI 

POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER 

BELAJAR 

2. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan 
1.1.  

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan fungsi sel, 

jaringan, organ penyusun sistem 

dan bioproses yang terjadi pada 

mahluk hidup. 

 

Struktur & 

Fungsi Jaringan 

pada tumbuhan  

 Jenis-jenis 

Jaringan pada 

tumbuhan. 

 Struktur dan 

fungsi 

jaringan pada 

tumbuhan. 
Struktur & 

Fungsi Jaringan 

pada Hewan  

 Struktur 

Jaringan Pada 

Hewan 

 Letak dan 

Fungsi 

Jaringan pada 

hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

 Mengetahui konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara 

struktur sel pada jaringan tumbuhan 

dengan fungsi organ pada tumbuhan  

 

Mengidentifikasi 

 Mengidentifikasi struktur sel pada  

jaringan hewan dan ciri-ciri pada 

masing-masing jaringan hewan 

 
Menanya  

 Apakah jaringan?  

 Apakah ada perbedaan setiap 

jaringan tubuh dan apakah ada 

karakter yang sama? 

 Bagaimana jaringan pada hewan 

dan tumbuhan? 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi)  

 Mengkaji literatur tentang 

struktur jaringan penyusun organ 

pada tumbuhan dari berbagai 

sumber berupa gambar dan 

keterangan  serta,  tentang 

 

Tugas 

 Membuat 

sablon, 

souvenir, 

dompet, tas 

dengan 

hiasan dari 

struktur 

jaringan 

pada 

tumbuhan 

dan hewan 

 

Observasi 

 Kerja 

ilmiah dan 

keselamata

n kerja saat 

melakukan 

pengamata

n 

 Pemahama

n konsep 

berdasarka

n tanya 

jawab 

selama 

proses 

pembelajar

an 

 

3 minggu x 

4 JP 

 

 Buku 

siswa 

 Buku 

biologi 

Campbell 

 Sumber-

sumber 

lain yang 

relevan 

 Gambar, 

Video, 

Charta, 

Mikrosko

p,kaca 

benda, 

kaca 

penutup, 

silet,  

preparat/s

ediaan 

berbagai 

macam 

jaringan.  

 LKS 

1.2. Menyadari dan mengagumi pola 

pikir ilmiah dalam kemampuan 

mengamati bioproses. 

 

1.3. Peka dan peduli terhadap 

permasalahan lingkungan hidup, 

menjaga dan menyayangi 

lingkungan sebagai manisfestasi 

pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya. 

 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, 

jujur terhadap data dan fakta, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap tindakan dan 

dalam melakukan pengamatan 

dan percobaan di dalam 
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KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI 

POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER 

BELAJAR 

kelas/laboratorium maupun di 

luar kelas/laboratorium. 

 

 

 

 

 

struktur jaringan pembentuk 

organ pada tumbuhan. 

 Mengkaji literatur tentang 

struktur jaringan penyusun organ 

pada hewan   dari berbagai 

sumber berupa gambar dan 

keterangan  serta,  tentang 

struktur  penyusun jaringan 

terkait dengan fungsinya di 

dalam tubuh  hewan   

 Melakukan pengamatan 

mikroskopis berbagai jaringan 

tumbuhan  (preparat basah atau 

preparat jadi). 
 

Mengasosiasikan 

 Melalui diskusi kelompok 

menyimpulkan hasil pengamatan 

tentang perbedaan jaringan 

penyusun akar, batang dan daun 

tumbuhan monokotil dan dikotil  

dan mengaitkannya dengan hasil 

pengamatan mikroskopis 

sediaan/preparat jadi  yang 

dilakukan tentang   bentuk, letak 

dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan.  

 Menyimpulkan sifat totipotensi 

sebagai dasar pembuatan kultur 

jaringan.  

 

Portfolio 

 Laporan 

Pengamata

n 

 

Tes 

 Konsep 

tentang 

jaringan 

pada 

tumbuhan 

dan hewan, 

dan 

hubungann

ya dengan 

fungsinya 

dengan 

menunjukk

an jaringan 

dapat 

menunjukk

an 

fungsinya 

 Kosa kata 

baru dalam 

konsep 

jaringan 

tumbuhan 

dan hewan 

 

 Gambar, 

charta, 

model 

 Mikrosko

p, 

preparat/s

ediaan 

jadi 

jaringan 

pada 

hewan 

vertebrat

a. 

2.2. Peduli terhadap keselamatan diri 

dan lingkungan dengan 

menerapkan prinsip keselamatan 

kerja saat melakukan kegiatan 

pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di lingkungan 

sekitar. 

 

3.3. Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara 

struktur sel pada jaringan 

tumbuhan dengan fungsi organ 

pada tumbuhan berdasarkan 

hasil pengamatan. 

3.4. Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara 

struktur sel pada jaringan hewan 

dengan fungsi organ pada hewan 

berdsarkan hasil pengamatan. 

 

4.3. Menyajikan data tentang 

struktur anatomi jaringan pada 

tumbuhan berdasarkan hasil 

pengamatan untuk menunjukkan 

pemahaman hubungan antara 

struktur dan fungsi jaringan 

pada tumbuhan terhadap 

bioproses yang berlangsung 

pada tumbuhan. 
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KOMPETENSI DASAR 

 

MATERI 

POKOK 

 

PEMBELAJARAN  

 

PENILAIAN 

 

ALOKASI 

WAKTU 

 

SUMBER 

BELAJAR 

4.4. Menyajikan data tentang 

struktur anatomi jaringan pada 

hewan berdasarkan hasil 

pengamatan untuk menunjukkan 

pemahaman hubungan antara 

struktur dan fungsi jaringan 

pada hewan terhadap bioproses 

yang berlangsung pada hewan. 

 

 Melalui diskusi kelompok 

menyimpulkan hasil pengamatan 

tentang   bentuk, letak dan fungsi 

jaringan pada hewan. 

 Mengaitkan struktur jaringan 

tumbuhan dan hewan dengan 

fungsinya. 

 Menganalisis kesalahan/kebenaran 

konseptual iklan kosmetik di 

media masyarakat secara kritis. 

 . 

Mengkomunikasikan  

 Melaporkan hasil kesimpulan 

berupa gambar, table atau 

laporan tertulis atau 

mempresentasikannya di depan 

kelas tentang struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan dan 

hewan. 
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Tampilan dan Storyboard Mobile Learning Berbasis Android Pada Materi 

Jaringan Tumbuhan dan Hewan 

 

NO Menu Tampilan  Keterangan  

1. Beranda 

 

 

Untuk melihat tampilan awal 

(beranda) 

2. Selamat 

Datang 

 

Berisi pengantar dari aplikasi 

m-learning 

3. Panduan 

Penggunaan  

 

Berisi tahap-tahap dalam 

menggunakan media degan 

baik dan benar 

4. Kurikulum 

 

 

Berisi kompetensi berisi 

kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran dari materi 

yang disajikan berdasarkan 

kurikulum 2013. 
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5. Materi 

Pembelajaran 

 

 

Berisi pembuka materi secara 

singkat, dan disajikan link 

khusus untuk membuka 

materi secara lebih lengkap, 

serta disajikan video yang 

dapat secara langsung diputar 

yang telah disesuaikan 

dengan isi materi 

6. Kontak Kami 

 

Berisi form yang dapat diisi 

apabila mempunyai 

pertanyaan, kritik, dan saran 

mengenai materi 

pembelajaran yang disajikan 

maupun Aplikasi m-learning 

7. Tentang 

Kami 

 

Berisi gambaran singkat 

mengenai mobile learning, 

nama pengembang, dosen 

yang membimbing, dan tim 

validator aplikasi m-learning. 
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OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA 

SMA   : 

Tahun Pelajaran : 

Tanggal Observasi : 

Tabel  Observasi Sarana Dan Prasarana 

No Prihal yang diobservasi Butir-butir observasi 
Deskripsi hasil 

observasi 

1  Ketersediaan perangkat 

pembelajaran yang di miliki guru 

biologi dalam rangka merancang 

kegiatan pembelajaran  

LKS  

Silabus  

RPP  

Buku siswa  

Media pembelajaran  

Instrument penilaian  

2  Ketersediaan fasilitas pendukung 

yang menunjang proses 

pembelajaran biologi 

Laboratorium biologi  

Perpustakaan  

LCD Proyektor  

Jaringan wifi  

3  Keberfungsiaan media 

pembelajaran dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di kelas 

Pembuatan mobile 

learning (m-learning) 

berbasis android 
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Kendala dalam 

mengimplementasikan 

mobile learning (m-

learning) berbasis 

android 

 

4  Sumber daya sekolah  Jumlah guru biologi  

Jumlah siswa  

Jumlah buku  

 

Bandar lampung,                2017 

Guru mata pelajaran biologi 

         

 

 

       NIP 
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LEMBAR WAWANCARA GURU BIOLOGI 

No Pertanyaan wawancara Jawaban 

1  Bahan ajar apa saja yang selama ini dipakai 

dalam proses pembelajaran biologi? 

 

2  Apakah media ajar yang dipakai selama ini 

masih di temukan kelemahan ? 

 

3 Media seperti apakah yang disenangi siswa 

pada proses pembelajaran? 

 

4 Apakah jaringan wifi yang disediakan sekolah 

terjangkau di seluruh ruangan dan kelas? 

 

5 Apakah semua guru biologi dan siswa 

diperkenankan menggunakan jaringan wifi 

sekolah secara bebas? 

 

6 Apakah bapak/ibu memperbolehkan siswa 

menggunakan smartphone untuk membuka 

materi pembelajaran? 

 

7 Pernahkah bapak/ibu menggunakan media 

belajar berupa mobile learning (m-learning) 

berbasis android dalam proses pembelajaran? 

 

8 Menurut bapak/ibu perlukah adanya media 

belajar berupa mobile learning (m-learning) 

berbasis android?  

 

 

Bandar lampung,                2017 

Guru mata pelajaran biologi 

         

 

 

       NIP 
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Angket Analisis Kebutuhan 

Pengembangan Media Mobile Learning (m-learning) Berbasis Android Dalam 

Pembelajaran Biologi Pada Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan 

Tumbuhan dan Hewan SMA/MA 

Nama  :  

Kelas  :  

Sekolah :  

Hari/Tanggal :  

Angket ini dibuat untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran yang 

selama ini di gunakan oleh bapak/ibu guru biologi selama proses pembelajaran, 

mengetahui ada tidaknya Mobile Learning (m-learning) Berbasis Android pada materi 

struktur dan fungsi sel penyusun jaringan tumbuhan. 

Pengisian lembar ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka 

penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi program sarjana Institusi Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, dan bukan untuk kepentingan yang lain. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan peserta didik untuk menjawab angket terlampir 

berdasarkan keadaan sekolah atau pendapat peserta didik sendiri. 

Terima kasih atas ketersediaan peseta didik dalam mengisi angket ini 

Petunjuk pengisian: 

1. Isi identitas diri anda pada angket yang sudah tersedia 

2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan teliti  

3. Berilah tanda silang (X) pada lembar pertanyaan dan jawaban bisa lebih satu  

4. Mohon setiap  item pertanyaan dapat di isi, tidak ada yang terlewatkan  

5. Setelah di isi mohon angket di kumpulkan ke peneliti 

 

Pertanyaan : 
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1. Apakah anda senang belajar biologi? 

a. Ya    b. Tidak  

2. Apakah guru biologi selalu menggunakan media dalam proses belajar 

mengajar biologi? 

a. Ya  b. Tidak  

3. Apakah guru biologi menggunakan media pembelajaran yang bervariasi? 

a. Ya  b. Tidak  

4. Apakah media yang digunakan guru biologi dirasa praktis? 

a. Ya  b. Tidak  

5. Apakah guru biologi mengajar menggunakan media selain buku yang 

memanfaatkan teknologi seperti smartphone android? 

a. Ya  b. Tidak  

6. Apakah penggunaan media memberikan motivasi belajar? 

a. Ya b. Tidak  

7. Apakah anda lebih mudah memahami pelajaran setelah guru biologi 

menggunakan media? 

a. Ya  b. Tidak  

8. Apakah media yang digunakan membuat anda lebih semangat dalam belajar? 

a. Ya  b. Tidak  

9. Apakah media yang digunakan menarik? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Apakah media yang digunakan mudah dipelajari dimana saja? 

a. Ya  b. Tidak  

11. Apakah media yang digunakan dilengkapi gambar dan warna? 

a. Ya  b. Tidak  

12. Apakah anda mempunyai perangkat elektronik seperti smartphone android? 

a. Ya               b.   Tidak  

13. Apakah anda sering mengakses internet untuk mencari materi pembelajaran 

melalui smartphone? 
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a. Ya  

b. Jarang 

c.  Tidak Pernah 

14. Apakah Guru biologi biologi anda memperbolehkan mengoperasikan 

smartphone untuk mencari materi pembelajaran di saat proses belajar-

mengajar sedang berlangsung? 

a. Ya b. Tidak 

15. Seberapa seringkah anda mengunakan smartphone untuk belajar 

a. Sering              c.   Tidak pernah 

b. Jarang 

16. Apakah smartphone yang anda miliki menunjang pembelajaran? 

a. Ya b.  Tidak 

17. Selain untuk proses pembelajaran, untuk apakah smartphone anda lebih sering 

digunakan? 

a. Bermain Game c.    Sosial media 

b. Sms dan menelpon d.    Alasan  

 Lainnya................  
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XI SMA/MA” yang di susun oleh : 
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LEMBAR VALIDASI ASPEK MATERI 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 1 pada 

tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap media mobile 

learning berbasis android dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Sesuai 

Nilai 3 (tiga) jika Sesuai   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Sesuai   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Sesuai  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada setiap 

butir kriteria penilaian mobile learning berbasis android. Kriteria dan saran Bapak/Ibu 

terhadap media harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  
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Kisi-kisi Angket untuk Ahli Materi 

 

 

No Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

1 Aspek Isi h. Kesesuaian isi aplikasi dengan 

Kurikulum 

i. Kebenaran konsep materi 

j. Ketepatan cakupan materi 

k. Penyampaian materi yang urut 

l. Kesesuaian materi dengan 

pengembangan teknologi 

m. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

n. Kesesuaian tingkat kesulitan 

dengan perkembangan kognitif 

siswa SMA/MA kelas XI 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Jumlah  

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 219-220 
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LEMBAR VALIDASI MOBILE LEARNING BERBASIS ANDROID OLEH AHLI 

MATERI 

 

A. Penilaian  

No Aspek yang dinilai 
Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1 2 3 4  

Aspek Isi 

1 Kesesuaian isi aplikasi dengan Kurikulum 

A Kesesuaian materi dengan KI      

B Kesesuaian materi dengan KD      

C Kesesuaian materi dengan Indikator      

D Kesesuaian materi dengan Tujuan Pembelajaran      

2 Kebenaran konsep materi 

A Kebenaran konsep materi yang ada dalam 

media mobile learning berbasis android 

     

3 Ketepatan cakupan materi 

A Materi yang terdapat di media mobile learning 

berbasis android memiliki cakupan yang tepat 

     

4 Penyampaian materi yang urut 

A Materi yang terdapat di media mobile learning 

berbasis android disajikan secara sistematis 

     

5 Kesesuaian meteri dengan pengembangan teknologi 

A Materi yang digunakan sesuai dengan 

pengembangan teknologi 

     

6 Kesesuaian gambar untuk memperjelas materi 

A Gambar yang terdapat di media media mobile 

learning berbasis android dapat memperjelas 

materi 
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7 Kesesuaian tingkat kesulitan dengan perkembangan kognitif siswa SMA/MA 

kelas XI 

A Tingkat kesulitan yang terdapat di media mobile 

learning berbasis android sesuai  dengan 

perkembangan kognitif peserta didik SMA/MA 

Kelas XI 

     

 

Skor total yang diperoleh :     Skor maksimal : 28 

B.  Rekomendasi/Saran: 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

C. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

Bandar lampung, …………….. 2017 

Validator, 

 

 

 

NIP  
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LEMBAR VALIDASI ASPEK KEBAHASAAN 

` 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 1 pada 

tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap media mobile 

learning berbasis android dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Sesuai  

Nilai 3 (tiga) jika Sesuai   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Sesuai   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Sesuai  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada setiap 

butir kriteria penilaian mobile learning berbasis android. Kriteria dan saran Bapak/Ibu 

terhadap media harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  
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Kisi-kisi Angket untuk Ahli Bahasa 

 

 

No Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

1 Aspek bahasa i. Penggunaan  bahasa sesuai dengan 

PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia) 

j. Kesesuaian bahasa dengan tingkat 

berpikir peserta didik 

k. Kemudahan memahami  

bahasa 

l. Kesesuaian penggunaan istilah 

m. Ketepatan penulisan tanda baca 

n. Kalimat yang digunakan jelas dan 

mudah di pahami 

o. Kabakuan istilah 

p. Konsistensi penggunaan istilah 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Jumlah  

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 219-220 
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LEMBAR VALIDASI MOBILE LEARNING BERBASIS ANDROID OLEH AHLI 

BAHASA 

 

A. Penilaian  

No Aspek yang dinilai 
Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1 2 3 4  

Aspek Bahasa 

A Bahasa yang digunakan untuk menguraikan 

materi sesuai dengan PUEBI (Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia) 

     

B Bahasa yang digunakan sesuaian dengan tingkat 

berpikir peserta didik 

     

C Bahasa yang digunakan mudah dipahami      

D Kesesuaian istilah yang digunakan pada materi      

E Ketepatan penulisan tanda baca      

F Kalimat yang digunakan jelas dan mudah 

dipahami 

     

G Kebakuan istilah yang digunakan pada materi      

H Konsistensi penggunaan istilah      

Skor total yang diperoleh :     Skor maksimal : 32 

B.  Rekomendasi/Saran: 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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C.    Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

Bandar lampung, …………….. 2017 

Validator, 

 

 

 

NIP  
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LEMBAR VALIDASI ASPEK MEDIA  

 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 1 pada tiap 

butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap media mobile learning 

berbasis android dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Sesuai  

Nilai 3 (tiga) jika Sesuai 

Nilai 2 (dua) jika Tidak Sesuai   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Sesuai  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada setiap butir 

kriteria penilaian mobile learning berbasis android. Kriteria dan saran Bapak/Ibu terhadap 

media harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  
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Kisi-kisi Angket untuk Ahli Media 

 

 

No Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

1 Aspek Penyajian Tingkat kualitas media 1 1 

Tingkat kepraktisan media 2 1 

Ketertarikan tampilan awal 3 1 

Kemudahan memilih menu sajian 4 1 

Kemudahan dalam penggunaan 5 1 

Kejelasan petunjuk penggunaan 6 1 

2 Aspek Efektifitas Media dapat digunakan diberbagai 

tempat, waktu, dan keadaan 

7 1 

Media yang digunakan bersifat 

menyenangkan 

8 1 

Media dapat melatih kemandirian 

siswa dalam belajar 

9 1 

3 Aspek Grafika Tampilan gambar 10 1 

Penempatan gambar 11 1 

Keserasian warna background dengan 

teks 
12 1 

Pemilihan jenis huruf 13 1 

Pemilihan ukuran huruf 14 1 

Keterbacaan teks 15 1 

Jumlah 15 

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 219-220 
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LEMBAR VALIDASI MOBILE LEARNING BERBASIS ANDROID OLEH AHLI 

MEDIA 

 

A. Penilaian  

No Aspek yang dinilai 
Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1 2 3 4  

1 Aspek Penyajian      

Tingkat kualitas media 

(Kualitas media sudah memenuhi kreteria 

media pembelajaran) 

     

Tingkat kepraktisan media 

(Penggunaan media yang dikembangkan 

memenuhi fungsi praktis) 

     

Ketertarikan tampilan awal 

(Tampilan awal membuat siswa tertarik untuk 

mengetahui isi media) 

     

Kemudahan memilih menu sajian 

(Tampilan menu mudah dipilih dan tidak 

membingungkan siswa) 

     

Kemudahan dalam penggunaan 

(Aplikasi mudah digunakan) 

     

Kejelasan petunjuk penggunaan 

(Petunjuk penggunaan aplikasi sudah jelas) 

     

2 Aspek Efektifitas      

Media dapat digunakan diberbagai tempat, 

waktu, dan keadaan 

(Media bersifat fleksibel tanpa batasan waktu, 

tempat, dan keadaan) 

     

Media yang digunakan bersifat menyenangkan      
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(Media dapat memudahkan pemahaman siswa) 

Media dapat melatih kemandirian siswa dalam 

belajar 

     

3 Aspek Grafika      

Tampilan gambar 

(Gambar yang ditampilkan jelas dan ukurannya 

tidak terlalu kecil atau terlalu besar) 

     

Penempatan gambar 

(Gambar ditempatkan di tempat yang sesuai) 

     

Keserasian warna background dengan teks 

(Warna background serasi dengan warna teks 

dan gambar) 

     

Pemilihan jenis huruf 

(Jenis huruf yang digunakan sudah sesuai) 

     

Pemilihan ukuran huruf 

(Ukuran huruf yang digunakan sudah sesuai) 

     

Keterbacaan teks 

(Tulisan mudah dibaca) 

     

Skor total yang diperoleh :     Skor maksimal : 60 

B.  Rekomendasi/Saran: 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………….………………………………………………………….......... 
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C.    Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

 

Bandar lampung, …………….. 2017 

Validator, 

 

 

 

 

NIP  
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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada produk yang 

dikembangakan dengan judul “Pengembangan Mobile Learning (m-learning) Berbasis Android 

Sebagai Media Bantu Pembelajaran Biologi Pada Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun 

Jaringan Tumbuhan dan Hewan Kelas XI SMA/MA”, yang disusun oleh: 

Nama   : Maulana Rohmatul Haq 

NPM   : 1311060173 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk 

menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

Bandar Lampung, …………….. 2017 

Guru 

 

 

 

NIP  
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LEMBAR PENILAIAN  

 “MOBILE LEARNING (m-learning) BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA BANTU 

PEMBELAJARAN BIOLOGI”  

OLEH : GURU BIOLOGI KELAS XI  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2 atau 1 pada 

tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terbadap media mobile 

learning berbasis android dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Sesuai  

Nilai 3 (tiga) jika Sesuai   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Sesuai    

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Sesuai  

2. Diharapakan Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian secara lengkap pada setiap 

butir kriteria penilaian mobile learning berbasis android. Kriteria dan saran Bapak/Ibu 

terhadap media harap dituliskan pada lembar masukan yang telah tersedia. 

3. Setelah selesai mengisi seluruh item pertanyaan, tuliskan nama, NIP, dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia.  
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Kisi-kisi Angket untuk Guru 

 

No Aspek Indikator Nomor 

Instumen 

Jumlah 

Butir 

1 Aspek Perumusan 

Tujuan Pembelajaran 

d. Kejelasan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar 

e. Kesesuaian indikator dengan 

tujuan pembelajaran 

f. Kesesuaian indikator dengan 

tingkat perkembangan siswa 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Aspek Penyajian f. Tingkat kepraktisan media 

g. Ketertarikan tampilan awal 

h. Kemudahan memilih menu sajian 

i. Kemudahan dalam penggunaan 

j. Kejelasan petunjuk penggunaan 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Aspek Efektifitas d. Media dapat digunakan diberbagai 

tempat, waktu, dan keadaan 

e. Media yang digunakan bersifat 

menyenangkan 

f. Media dapat melatih kemandirian 

siswa dalam belajar 

9 

 

10 

 

11 

1 

 

1 

 

1 

 

4 Aspek Grafika e. Tampilan gambar 

f. Penempatan gambar 

g. Kesesuaian gambar untuk 

memperjelas materi 

h. Keserasian warna background 

dengan teks 

12 

13 

14 

 

15 

1 

1 

1 

 

1 

Jumlah  

Sumber : Pengembangan dari Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 219-220 

 



125 

 

 

ANGKET PENILAIAN MOBILE LEARNING BERBASIS ANDROID OLEH GURU 

A. Penilaian  

No Aspek yang dinilai 
Aspek Yang Dinilai Keterangan 

1 2 3 4  

1 Aspek Perumusan Tujuan Pembelajaran 

 Kejelasan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar 

     

Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran 

     

Kesesuaian indikator dengan tingkat 

perkembangan siswa 

     

2 Aspek Penyajian 

 Tingkat kepraktisan media      

Ketertarikan tampilan awal      

Kemudahan memilih menu sajian      

Kemudahan dalam penggunaan      

Kejelasan petunjuk penggunaan      

3 Aspek Efektifitas 

 Media dapat digunakan diberbagai tempat, 

waktu, dan keadaan 

     

Media yang digunakan bersifat menyenangkan      

Media dapat melatih kemandirian siswa dalam 

belajar 

     

4 Aspek Grafika 

 Tampilan gambar      

Penempatan gambar      

Kesesuaian gambar untuk memperjelas materi      

Keserasian warna background dengan teks      

Skor total yang diperoleh :     Skor maksimal : 60 
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B.  Rekomendasi/Saran: 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………….………………………………………………………….......... 

C.   Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1) Layak untuk diujicobakan 

2) Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3) Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

Bandar lampung, …………….. 2017 

Guru, 

 

 

 

 

NIP  
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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama   :  

Instansi  :  

Alamat instansi : 

Bidang keilmuaan :  

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada produk yang 

dikembangakan dengan judul “Pengembangan Mobile Learning (m-learning) Berbasis Android 

Sebagai Media Bantu Pembelajaran Biologi Pada Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun 

Jaringan Tumbuhan dan Hewan Kelas XI SMA/MA”, yang disusun oleh: 

Nama   : Maulana Rohmatul Haq 

NPM   : 1311060173 

Program studi  : Pendidikan Biologi  

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan  

Harapan saya, penilaian dan masukan yang saya berikan dapat digunakan untuk 

menyempurnakan laporan akhir mahasiswa yang bersangkutan. 

Bandar Lampung, …………….. 2017 

Peserta Didik 
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LEMBAR PENILAIAN  

 “MOBILE LEARNING (m-learning) BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA BANTU 

PEMBELAJARAN BIOLOGI”  

OLEH : PESERTA DIDIK KELAS XI  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1) Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan kolom kategori penilaian 4, 3, 2, atau 1 pada 

tiap butir kriteria penilaian sesuai dengan penilaian anda terhadap mobile leraning 

berbasis android dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 

Nilai 4 (empat) jika Sangat Sesuai  

Nilai 3 (tiga) jika Sesuai   

Nilai 2 (dua) jika Tidak Sesuai   

Nilai 1 (satu) jika Sangat Tidak Sesuai  

2) Berikan penilaian anda secara lengkap pada setiap butir kriteria penilaian. kritik, saran, 

atau masukan anda terhadap media mobile learning berbasis android harap dituliskan 

pada lembar masukan.  

3) Mintalah penjelasan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami.  

4) Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai akademik anda 
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Kisi-kisi Angket untuk Peserta didik 

 

No  
Indikator 

Nomor  

instrumen  

Jumlah 

butir 

1 Media yang dikembangkan mudah digunakan. 1 1 

2 Media mobile learning berbasis android dapat 

digunakan dimana saja 

2 1 

 

3 Media mobile learning berbasis android 

mempermudah untuk menambah pengetahuan peserta 

didik tentang materi jaringan tumbuhan dan hewan 

3 1 

4 Media mobile learning berbasis android dapat 

membantu peserta didik untuk belajar secara aktif dan 

mandiri 

4 1 

5 Penggunaan media mobile learning berbasis android 

mempermudah untuk memahami  materi jaringan 

tumbuhan dan hewan 

5 1 

6 Setelah adanya media mobile learning berbasis 

android minat belajar menjadi lebih tinggi 

6 1 

7 Tampilan setiap slide media mobile learning berbasis 

android memiliki komposisi gambar dan warna yang 

serasi 

7 1 

8 Media mobile learning berbasis android menggunakan 

bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami 

8 1 

9 Media mobile learning berbasis android ini dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar. 

9 1 

10 Media mobile learning berbasis android yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

dan dapat mengasah daya ingat 

10 1 

11 Tampilan media mobile learning berbasis android 

yang dibuat cukup menarik. 

12 1 

Jumlah  11 
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A. Penilaian 

NO Aspek 
Tanggapan 

1 2 3 4 

1 Media mobile learning berbasis android mudah 

digunakan 

    

2 Media mobile learning berbasis android dapat 

digunakan dimana saja 

    

3 Media mobile learning berbasis android mempermudah 

untuk menambah pengetahuan peserta didik tentang 

materi klasifikasi tumbuhan 

    

4 Dengan adanya media mobile learning berbasis android 

dapat membantu saya untuk belajar secara aktif dan 

mandiri  

    

5 Dengan adanya media mobile learning berbasis android 

yang dikembangkan dapat memudahkan saya 

memahami materi 

    

6 Setelah adanya media mobile learning berbasis android 

ini, minat belajar  saya menjadi lebih tinggi  

    

7 Tampilan setiap slide media mobile learning berbasis 

android memiliki komposisi gambar dan warna yang 

serasi 

    

8 Media mobile learning berbasis android menggunakan 

bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami 

    

9 Media mobile learning berbasis android ini dapat 

memotivasi saya untuk belajar 

    

10 Media mobile learning berbasis android yang 

dikembangkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

    

11 Tampilan media mobile learning berbasis android yang 

dibuat cukup menarik 

    

Skor total yang diperoleh:     Skor maksimal: 44 
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B. Rekomendasi/Saran: 

 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

...…………………………………………………………………………………………………

............…………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………...

............…………………………………………………………………………………………... 

C. Kesimpulan  

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

1. Layak untuk diujicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

 

 

 Bandar Lampung, ……….................. 2017 

 Peserta didik 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  

DI SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG 

 

 
(Dokumentasi menjelaskan maksud dan tujuan penelitian) 

 

 
(Dokumentasi menuliskan alamat untuk mendownload aplikasi) 
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(Dokumentasi memberikan pengarahan cara menggunakan aplikasi) 

 
 

  
(Dokumentasi membagikan angket penilaian kepada peserta didik) 

 


