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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING DENGAN APLIKASI 

SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA MATERI 

KEMAGNETAN 

 

OLEH: 

RENY SEPTIANI  

 

Fokus penelitian ini untuk mengetahui kelayakan aplikasi mobile learning 

dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan dan 

untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap aplikasi mobile learning 

dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan yang 

dikembangkan.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan menggunakan prosedur Borg dan Gall. Penelitian ini 

dilaksanakan di MTsN 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, SMPN 1 

Purbolinggo dengan subjek penelitian adalah peserta didik kelas IX. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. 

Instrumen yang digunakan berupa skala penilaian untuk mengetahui kelayakan media 

dan untuk mengetahui respon siswa yaitu menggunakan skala Likert dengan lima 

penilaian disusun dalam bentuk checklist. 

Berdasarkan hasil validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media/teknologi, 

ahli guru, dan respon siswa. Hasil validasi ahli materi mencapai kriteria interpretasi 

sangat layak yaitu dengan presentase 83%,  presentase yang dicapai ahli 

media/teknology yaitu 82%  dengan kriteria sangat layak., validasi juga dilakukan 

oleh guru mencapai 81%. Kemudian  media mobile learning dengan aplikasi 

schoology di uji coba melalui 2 tahap yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. Hasil rata-rata yang diperoleh yaitu 76% untuk uji coba kelompok kecil, 

88% untuk uji coba lapangan di MTsN 2 Bandar Lampung, untuk  85% di SMP PGRI 

6 Bandar Lampung dan 83% di SMPN 1 Purbolinggo sehingga dari ketiga sekolah 

tersebut memiliki kriteria interpretasi sangat layak. 

Kata Kunci: Pengembangan, Media Mobile Learning, Aplikasi Schoology,   

Suplemen pembelajaran. 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                         

                          

                      

Artinya  : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab 

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan 

Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan 

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S.Al-Hadid:25)
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 Departemen Agama RI.2005. Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahan. Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro. 
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pada abad ke-21, adanya dorongan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) terintegrasi dalam dunia pendidikan mencakup keseluruhan media elektronik 

dengan cara mengumpulkan, merekam, menyimpan, bertukar dan mendistribusikan 

informasi kepada orang lain.
2
 Media pembelajaran merupakan contoh faktor eksternal 

yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi belajar.
3
 Beberapa informasi dalam 

semua bidang sudah dapat diubah dan ditampilkan dalam bentuk digital termasuk 

bahan pembelajaran. Sehingga siswa melakukan pembelajaran mandiri dengan 

perangkat TIK yang dimilikinya tanpa batasan ruang dan waktu.
4,5

 

 Integrasi TIK dalam  kehidupan saat ini mampu mengubah hubungan kita 

dengan informasi dan pengetahuan misalnya di bidang pendidikan.
6
 Pengaruh ini 

tidak hanya pada ruang kelas, tetapi juga transformasi model pendidikan, seperti 

model jarak jauh ke model e-learning atau blended learning yang menawarkan 

                                                         
2
Silin Yang, David Kwok, “A study of students‟ attitudes towards using ICT in a social 

constructivist environment”, Australasian Journal of Educational Technology,Vol.33, No.5(2017), 

h.50. 
3
Anjar Purba Asmara, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual Tentang 

Pembuatan Koloid”, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Vol.15, No.2(2015), h.157. 
4
Ibid. h.158. 

5
Silin Yang, David Kwok, Loc.Cit. 

6
Herry Fitriyadi,”Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pendidikan: Potensi Manfaat, 

Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi Dan Pengembangan 

Profesional”, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol.21, No.2(2013), h.269. 



 

pilihan baru dalam penyampaian, serta peluang baru dalam layanan pelatihan guru 

dan dukungan lain.
7
 Istilah blended learning awalnya digunakan untuk 

menggambarkan  mata pelajaran yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap 

muka dengan pembelajaran online.
8
 

 E-learning merupakan istilah penggunaan teknologi elektroik untuk 

pembelajaranyang terhubung dengan sarana internet.
9,10,11,12,13 

Materi pembelajaran 

yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio 

dan video.
14

 Keterpaduan antara proses mengajar dan belajar merupakan proses 

pembelajaran.
15

 Proses pembelajaran menggunakan e-learning melatih siswa untuk 

belajar secara mandiri baik secara sinkronous maupun asinkronous.
16

 

 

 

 

                                                         
7
Ibid. h.270. 

8
Sulihin B.Sjukur, “Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar 

Siswa Tingkat SMK”, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol.2, No.3(2012), h.370. 
9
Dewi Salma Prawiradilaga, Diana Ariani, Hilman Handoko. Mozaik Teknologi Pendidikan e-

learning. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.6. 
10

Sri Suharmini Wahyuningsih, “Web-Suplemen Sebagai Sarana Pembelajaran Ilmu 

Perpustakaan”, Jurnal Pendidikan, Vol.13, No.2(2012), h.117. 
11

Mohammad Yazdi, “E-learning Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi 

Informasi”, Jurnal Ilmiah Foristek, Vol.2, No.1(2012), h.146. 
12

Armin, Ali Abrar, “Blended Learning, Implementasi E-Learning Di Politeknik Negeri 

Balikpapan”, Jurnal Sains Terapan, Vol.1, No.1, ISSN : 2406-8810, (2015), h.49. 
13

Elis Hernawati, Pramuko Aji, “Perancangan Dan Penerapan Konten e-Learning melalui  

Learning Management System dalam Meningkatkan Motivasi Belajar”, Journal of Information 

Systems Engineering and Business Intelligence, Vol.2, No.1 (2016), h.24. 
14

Mohammad Yazdi , Loc.Cit. 
15

Anjar Purba Asmara, Loc.Cit. 
16

Dewi Salma Prawiradilaga, Diana Ariani, Hilman Handoko, “Mozaik Teknologi Pendidikan e-

learning”(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.37, mengutip Uwes A. Chaeruman. E-

Learning Dalam Pendidikan Jarak Jauh (New Delhi: Commonwealth Educational  Media 

Center:2006). 



 

 Perkembangan teknologi yang begitu pesat, serta diikuti dengan 

perkembangan ponsel yang didalamnya tedapat beraneka ragam sistem operasi.
17

 

Mobile learning  merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran tersebut Mobile learning 

bermanfaat memberikan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi 

materi yang menarik.
18,19

 

 Karena manfaat yang begitu  terasa, maka muncullah berbagai macam  

model pengembangan e-learning. Mulai dari hanya sekedar berbasis power point di 

kelas, menuju ke sistem LMS (Learning Management System).
20

 LMS merupakan 

suatu sistem pengelola resourcesyang digunakan dalam media pembelajaran berbasis 

web atau e-learning.
21,22 

Sering juga LMS dikenal sebagai CMS (Course 

Management System), umumnya CMS dibangun berbasis web, yang akan berjalan 

pada sebuah web server dan dapat diakses oleh pesertanya  melalui web browser (web 

client).
23

  LMS yang dipakai sampai saat ini sudah banyak jenisnya, salah satunya 
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yaitu Schoology.
24

 

 Schoology dirancang oleh Jeremy Friedman, Ryan Hwang, Tim Trinidad, 

dan Bill Kindler, mereka bekerja sama dan  mendirikan  schoology  pada tahun ajaran 

2007-2008. Schoology dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa,  serta memenuhi kebutuhan pendidik.
25

 Schoology merupakan salah 

satu LMS berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran seperti di dalam 

kelas secara gratis dan mudah digunakan seperti Facebook. 
26

 

 Selain schoologi ada dua jenis e-learning dalam  media pembelajaran yaitu 

edmodo dan moodle. Berdasarkan perbandingan ketiga platform tersebut dimana 

schoology  lebih unggul dibandingkan dua jenis e-learning lainnya. Misalnya pada 

moodle tidak terdapat fasilitas groups atau learning communities, schoology 

menyediakan lebih banyak pilihan resources daripada yang disediakan oleh 

edmodo.
27

 Untuk itu penulis lebih tertarik mengembangkan e-learning dengan 

schoology. 

 Al-Qur‟an mengajarkan tentang bagaimana seharusnya konsep sebuah 

pendidikan yang harus terlaksana. Selain membahas tentang bagaimana seharusnya 

sebuah pelajaran itu disampaikan (metode pemebelajaran), Al-Qur‟an juga membahas 

tentang berbagai macam hal yang dapat dipergunakan dalam menyampaikan sebuah 
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materi (media pendidikan). Meski terkadang penjelasan-penjelasan yang disampaikan 

oleh Al-Qur‟an bersifat eksplisit, tapi secara esensitas kitab ini memiliki banyak 

keistimewaan dalam keeksplisitannya tersebut. Dalam dunia pendidikan, seorang 

guru muslim seyogyanya menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman dalam mengajar. 

Menjadikannya sebagai referensi awal dalam segala hal yang akan ia ajarkan. Karena 

sesungguhnya Al-Qur‟an merupakan sebuah kitab yang universal dalam 

menerangkan segala persoalan, termasuk didalamnya mengenai media dalam 

pendidikan.Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang media pendidikan 

untuk pembelajaran yaitu QS.Al-Isra‟ ayat 84  

                        

Artinya : “Katakanlah (Muhammad): “Setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih Mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya.”
28

 (Q.S.Al- Isra‟ :17:84) 

 

  (Katakanlah, “Tiap-tiap orang) diantara kami dan kalian (berbuat menurut 

keadaannya masing-masing) yakni menurut cahaya sendiri-sendiri (Maka Rabb kalian 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”) maka Dia akan memberi pahala 

kepada orang yang lebih benar jalannya.
29

 

 Ayat diatas mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan suatu 

perbuatan, merekaakan melakukan sesuai keadaanya (termasuk di dalamnya keadaan 

alam sekitarnya) masing-masing. Hal ini menjelaskan bahwa dalam  melakukan  
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suatu  perbuatan  memerlukan media agar hal yang dimaksud dapat tercapai. Dalam 

dunia pendidikan, seorang guru yang hendak mengajarkan suatu materi kepada 

muridnya dituntut menggunakan  media sebagai pembantu  sampainya  materi 

tersebut dan hendaklah  mendiskusikan dengan orang-orang yang lebih mengetahui 

tentang media apa yang akan digunakannya ketika ia mengajar. 

 Fisika salah  satu mata pelajaran sains, merupakan mata pelajaran yang 

membutuhkan media pembelajaran. Karena banyak  ilustrasi gambar dan simbol serta 

banyak persamaan yang digunakan. Fisika biasanya dianggap sebagai pelajaran yang 

sulit dipahami.
30

  Media pembelajaran yang kurang bervariatif dan kreatif menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan  peserta didik kurang tertarik dan mempunyai 

motivasi rendah untuk belajar fisika. Salah satu  peluang pengembangan media yang 

memungkinkan adalah dengan memanfaatkan gadget yang mereka miliki.  

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di MTs N 2 Bandar Lampung, 

hampir seluruh peserta didik telah  mempunyai handphone android dengan fitur yang 

canggih atau sering disebut  smartphone. Penggunaan smartphone dikalangan peserta 

didik rata-rata hanya sebatas game dan social media.
31

 Banyaknya jumlah 

kepemilikan smartphone di kalangan peserta didik dan prospek peningkatan jumlah 

pada tahun-tahun mendatang merupakan sesuatu yang perlu sebagai peluang 

pengembangan media pembelajaran pada smartphone untuk lebih meningkatkan 
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minat belajar pada peserta didik khususnya pada mata pelajaran fisika. Oleh karena 

itu peneliti menganggap perlu adanya “PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE 

LEARNING DENGAN APLIKASI SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN 

PEMBELAJARAN FISIKA MATERI KEMAGNETAN”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan peneliti, maka dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya motivasi peserta didik dalam memahami mata pelajaran fisika. 

2. Kebutuhan peserta didik akan media pembelajaran yang inovatif pada mata 

pelajaran fisika. 

3. Kebutuhan peserta didik akan media pembelajaran yang dapat mendukung 

pembelajaran yang mandiri pada mata pelajaran fisika. 

4. Terdapat tiga jenis e-learning dalam media pembelajaran yaitu edmodo, moodle 

dan schoology. 

5. Penggunaan smartphone di kalangan peserta didik hanya sebatas game dan social 

media. 

6. Materi fisika kelas IX semester genap meliputi listrik statis, listrik dinamis, 

kemagnetan dan elektromagnetik. 

 

 

 

 



 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalahnya 

menjadi: 

1. Media mobile learning yang di gunakan dibatasi pada schoology. 

2. Materi yang dikembangkan dibatasi pada materi kemagnetan di SMP/MTs. 

D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile learning dengan schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan? 

2. Bagaimana kelayakan terhadap aplikasi mobile learning dengan  schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan yang dikembangkan? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Menghasilkan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika materi kemagnetan. 

2. Mengetahui kelayakan terhadap aplikasi mobile learning dengan  schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan yang dikembangkan 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Fungsi Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dan 

memajukan pola pikir peneliti dan pembaca mengenai pengembangan media 

mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika. 



 

2. Fungsi Praktis  

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti ketika 

mengembangkan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan . 

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

kemagnetan dengan media pembelajaran yang lebih menarik, efektif dan 

praktis. 

c. Bagi sekolah yaitu untuk menjadikan media mobile learning dengan aplikasi 

sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah dan 

kinerja guru. 

 

  



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Acuan Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau penerima atau pengantar terjadinya 

komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu 

komponen komunikasi , yaitu sebagai perantara pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. Media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa/mahasiswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
32

 

Menurut Depdiknas istilah media berasal dari bahasa Latin yang 

merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harafiah berarti 
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perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.
33

 

Association for Education and Comunikation Technology (AECT), 

mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association 

(NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan bbeserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Sedangkan 

HEINICH, dkk mengartikan sebuah media sebagai “the term refer t anything 

that carries information between a sourch and receiver.”
34

 

Lebih lanjut Oemar Hamalik membedakan pengertian media menjadi 

dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media 

pengajaran meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses 

pengajaran yang terencana, sedangkan dalam artian luas, media tidak hanya 

meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup 

alat-alat sederhana, seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, 

objek-objek nyata, serta kunjungan sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, 

guru-guru pun dianggap sebagai media penyajian, disamping radio dan 

televisi karena sama-sama membutuhkan dan menggunakan banyak waktu 
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untuk menyampaikan informasi kepada siswa.
35

 Penggunaan media secara 

kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan efisiensi pembelajaran dapat 

tercapai.
36

 

Pada hakikatnya berbagai batasan yang dikemukakan diatas 

mengandung pengertian dasar yang sama. Dalam berkomunikasi kita 

membutuhkan media atau sarana. Secara umum makna media adalah apa 

saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima 

informasi.
37

 Proses belajar mengajar pada dasarnya  juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut 

media pembelajaran.
38

 

Media Pembelajaran adalah salah satu contoh faktor eksternal yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi belajar.
39

Menurut 

Sadiman,dkk media pemebalajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi.
40

 Media 

Pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan 
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kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat 

belajar).
41

  

Media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar 

mengajar.
42

 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu berupa alat atau 

software yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan peranan 

siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar, serta 

memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

b. Ciri-Ciri Media Pendidikan 

Di dalam Al-Qur‟an secara tersirat berupa media suara yang di tangkap 

oleh indra pendengar, media visual yang di tangkap oleh media penglihatan, 

seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 78 berikut. 

                      

             

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 
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Gerlach & ely juga mengemukakan tiga ciri media yang merupakan 

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

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

1) Ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan  dan  merekonstruksikan  suatu  peristiwa  atau  objek 

2) Ciri manipulative,  transformasi  suatu  kejadian  atau  objek di 

mungkinkan  karena  memilki  ciri  manipulatif 

3) Ciri distributive, memungkinkan suatu objek atau kejadian di 

transportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut di 

sajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang  relatif  sama  mengenai  kejadian  itu.
43

 

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi Media Pembelajaran khususnya media visual menurut 

Levie,dkk adalah (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif, (3) fungsi kognitif, (4) 

fungsi kompensatoris.
44

 Sedangkan menurut  Benni media pembelajaran 

berfungsi sebagai beikut (1) membantu memudahkan belajar siswa dan juga 

memudahkan proses pembelajaran bagi guru, (2) memberikan pengalaman 

lebih nyata, (3) menarik perhatian siswa lebih besar, (4) semua indera dapat 

diaktifkan, (5) dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya.
45
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Dari pendapat beberapa ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

fungsi media pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan indikator semua materi tuntas disampaikan dan peserta 

didik memahami secara lebih mudah dan tuntas serta menarik perhatian 

siswa lebih besar. 

d. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: (1) media pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

proses dan hasil belajar, (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

(3) media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka.
46

 

Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton 

adalah (1) penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandart, (2) 

pembelajaran dapat lebih menarik, (3) pembelajaran dapat lebih interaktif 

dengan menerapkan teori belajar, (4) waktu pelaksanaan pembelajaran dapat 

diperpendek, (5) proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan 

dimanapun, (6) sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran ditingkatkan, (7) peran guru berubah kearah positif.
47
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Dari pendapat beberapa ahli diatas penulis dapat menyimpulkan 

manfaat media pembelajaran adalah media pembelajaran dapat memperjelas 

penyampaian pesan atau informasi dalam penyajian materi pelajaran serta 

dapat memberikan motivasi belajar. 

2. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (TI) 

Di era globalisasi dan informasi ini penggunaan media pembelajaran 

berbasis Teknologi Informasi (TI) menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan 

namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam 

menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media 

yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak 

menyimpang dari tujuan media tersebut.
48

 

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI, adalah: 

a. Internet 

Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI, karena 

perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance 

learning, web base learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. 

Internet merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, 

mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan (materi 

pembelajaran) sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat 

diperbaharui. Sudah seharusnya dalam penerapan pendidikan berbasis TI 

tersedia akses internet. 
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b. Intranet 

Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka 

intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TI. 

Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area 

lokal (dalam suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung). 

c. Mobile Phone 

Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media 

telpon selular, hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telpon 

seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, 

mengikuti pembelajaran melalui telepon selular. Begitu canggihnya 

perkembangan teknologi sampai memunculkan istilah baru dalam 

pembelajaran berbasis TI yang disebut M-Learning (mobile learning).  

d. CD-ROM/Flash Disk 

Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi 

jaringan internet/intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan 

dalam media tersebut, kemudia dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan 

media CD-ROM/flash disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI 

yang paling sederhana dan paling murah.  

Selain itu , Ada 2 komponen utama dalam pembelajaran berbasis TI, 

yaitu Learning Management System (LMS), dan Learning Content (LC).  

1. Learning Management System  



 

 Ada suatu ungkapan yang menyatakan “if learning content is king, 

then infrastructure (LMS) is god”. Ungakapan tersebut menunjukkan betapa 

pentingnya komponen LMS dalam pembelajaran berbasis TI. LMS 

merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staff 

administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar.  

Fungsi LMS diantaranya: 

a. Mengelola materi pembelajaran 

b. Regristrasi dan persetujuan 

c. Merekam aktifitas belajar mengajar 

d. Melakukan evaluasi 

e. Media komunikasi 

f. Pelaporan 

2. Leaning Content 

Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang akan 

disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka 

yang punya komeptensi dibidangnya, tidak peduli apakah mereka memahami 

banyak tentang TI atau tidak. Setelah isi materi selesai dibuat baru kemudian 

dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang content (content 

developers) sehingga bisa dimasukkan ke LMS.
49

 

Dari beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

berbasis TI di atas penulis menyimpulkan bahwa mobile learning merupakan 
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media pembelajaran yang tepat digunakan melihat perkembangan teknologi, 

serta kepemilikan mobile learning sudah menyeluruh disekolah ini.  

3. Schoology 

Schoology merupakan salah satu LMS berbentuk web sosial yang 

menawarkan pembelajaran sama seperti didalam kelas secara percuma dan mudah 

digunakan seperti media sosial facebook.
50

 

Schoology adalah website yang memadu E-Learning dan jejaring sosial. 

Konsepnya sama seperti edmodo, namun dalam hal E-Learning, Schoology 

mempunyai banyak kelebihan. Membangun E-Learning dengan Schoology juga 

lebih menguntungkan bila dibanding menggunakan moodle yaitu karena tidak 

memerlukan hosting dan pengelolaan Schoology (lebih user friendly). Fitur-

fitur yang dimiliki oleh Schoology adalah Courses, Group Discussion, 

Resources, Quiz, Attendance, dan Analytics.
51

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa schoology adalah situs 

yang menggabungkan antara jejaring sosial dan LMS, sehingga dengan schoology 

pengguna dapat berinteraksi sosial sekaligus belajar. Adapun Fitur-fitur yang dimiliki 

Schoology adalah: (1) Courses (Kursus), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata 

pelajaran, (2) Groups (Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat kelompok, (3) 

Resources (Sumber Belajar), dalam fitur resource dapat menambahkan materi, yaitu 
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berupa  Assignment, Test/Quiz, File/Link, Discussion, Page dan media album. 

Fasilitas tersebut mempermudah guru dalam membuat pertanyaan diskusi, kelompok 

kolaboratif, atau penugasan yang memungkinkan terciptanya interaksi antara siswa 

dan guru-guru mereka. Guru dapat berpartisipasi dalam memantau diskusi yang 

dilaksanakan siswa. Aspek lain yang dimiliki Schoology ialah dapat memberkan 

informasi akademik kepada siswa. Siswa dapat mengakses nilai-nilai mereka, catatan 

kehadiran, dan umpan balik guru pada tugas-elektronik yang disampaikan. 

Kelebihan yang dimiliki Schoology adalah pada Schoology tersedia fasilitas 

Attandance/absensi, yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa dan 

fasilitas Analityc untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap course, 

assignment, discussion, dan aktivitas lain yang kita siapkan untuk siswa.
52

 

Berdasarkaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan lain 

Schoology adalah tersedianya fasilitas Attandance/absensi, yang digunakan untuk 

mengecek kehadiran siswa, dan juga fasilitas Analityc untuk melihat semua 

aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas lain yang 

kita siapkan untuk siswa. Melalui fitur Analytic ini, pengguna juga bisa melihat di 

mana saja atau pada aktivitas apa saja seorang siswa biasa menghabiskan waktu 

mereka ketika sedang login.  

Kelebihan Schoology dibandingkan jenis LMS yang lain, yaitu:
53

 

Tabel 2.2 Kelebihan Schoology dibandingkan dengan LMS yang Lain. 
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PERBANDINGAN SISTEM schoology Moodle Edmodo 

ARCHITECTURE √ √ √ 

Sistem Kepengurusan 

Pembelajaran (LMS) 

√ √ √ 

100% Cloud-based service √ X √ 

Social networking interface √ X √ 

ALAT PEMBELAJARAN √ √ √ 

Pembelajaran Teratur & 

Pembelajaran Mandiri 

(Organizable Lessons & Self-

Paced Learning) 

√ √ X 

Komunitas(Learning 

Community) 

√ X √ 

Media Komunikasi(threaded 

discussion boards) 

√ √ X 

Micro-Blogging √ X √ 

Content Migration & Imports √ √ √ 

ALAT KEPENGURUSAN √ √ √ 

Keabsahan (Autentification - 

SSO) 

√ √ X 

Pendaftaran Pengguna(user 

creation) dan Pendaftaran 

Kursus(course enrollments) 

√ √ X 

Kesesuaian Tema (customized 

look and feel) 

√ √ X 

Menentukan Peranan, 

Kebenaran, dan Setting 

√ √ X 

Menyediakan Google Apps √ √ X 

 



 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam Schoology ini 

sangatlah lengkap dengan berbagai alat pembelajaran, sama seperti di kelas dalam 

dunia nyata, mulai dari absensi, tes dan kuis, hingga kotak untuk mengumpulkan 

Pekerjaan Rumah. Schoology juga menawarkan jejaring lintas sekolah, yang 

memungkinkan sekolah berkolaborasi dengan berbagi data, kelompok dan juga 

diskusi kelas. Schoology sangat cocok dijadikan sebagai media pembelajaran 

pendukung melalui E-Learning.  

Terdapat tiga cara untuk login ke akun Schoology, antara lain: 

1. Basic, terdiri dari: 

a. Instruktur, sign up untuk pemilik akun Schoology. 

b. Siswa, memerlukan sebuah akses kode yang disediakan oleh guru. 

c. Orang tua, memerlukan sebuah akses kode yang disediakan oleh guru. 

2. Enterprises, untuk sebuah institusi atau sekolah yang mengelola guru dan 

pembelajaran dengan fungsional dan administrasi pendidikan. 

Menu-menu yang terdapat dalam Schoology, antara lain: 

a. Courses, dengan menu ini kita dapat membuat kelas baru, bergabung dengan 

kelas yang sebelumnya sudah ada atau browsing melalui daftar kelas yang 

telah ditetapkan. 

b. Groups, berfungsi seperti pesan dinding dimana anggota grup juga dapat 

memposting pesan dinding. Ketika bergabung dengan sebuah grup, kita 

dapat mencari bagian dari grup yang kita inginkan. 



 

c. Resources, untuk menjaga, melacak dokumen, file, dan gambar yang 

upload dalam kelas. 

d. Recent Activity, untuk menampilkan berita terbaru yang terdapat pada 

akun Schoology. Kita dapat memposting dan meng-update dalam akun 

serta memilih halaman mana yang akan kita posting. 

e. Calendar. untuk menampilkan halaman kalender yang telah diposting 

pengguna Schoology. 

f. Messages, untuk mengirimkan pesan atau melihat pesan antara sesama 

pengguna Schoology  

g. People, untuk dapat melihat daftar pengguna dalam suatu kelas. 

4. Suplemen Pembelajaran 

Media pembelajaran e-learning dapat dimanfaatkan sebagai suplemen 

pembelajaran bagi peserta didik yang berbasis teknologi. 

Terdapat tiga fungsi e-learning dalam pembelajaran di dalam kelas (Classroom 

Instruction), yaitu sebagai suplemen (tambahan) yang sifatnya pilihan 

(opsional), komlemen (pelengkap), atau substitusi (pengganti).  

E-learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan), yaitu: peserta didik 

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan E-Learning atau 

tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk 

mengakses materi E-Learning. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang 

memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. 



 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi 

Suplemen, siswa mempunyai kebebasan memilih apakah memanfaatkan E-

Learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi 

peserta didik untuk mengakses materi E-Learning . Sekalipun sifatnya opsional, 

tentu sangat bermanfaat apabila siswa memilih E-Learning sebagai tambahan 

wawasan dan pengetahuan. 

Suplemen pembelajaran dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran 

di kelas serta dapat digunakan siswa di rumah untuk membantu siswa dalam 

mempelajari dan memperluas pengetahuan peserta didik. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian sebelumnya mengenai Mobile Learning (M-Learning) telah 

dilakukan oleh M.Irfan Aripurnamayana pada tahun 2013: Permasalahan pada 

penelitian tersebut adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat 

ini. Adanya smart phone membuat segala sesuatu dapat dikerjakan secara 

mobile, dimana saja dan kapan saja. Pembuatan mobile learning ini didukung 

oleh e-book, foto-foto sejarah, dan video pembelajaran. Secara umum, hasil 

yang ditampilkan dari emulator Galaxy mini tidak jauh berbeda dengan hasil 

emulator eclair 2.1, hanya saja Android dengan versi yang lebih tinggi 

memiliki kecepatan akses yang lebih cepat.
54

  

2. Penelitian selanjutnya oleh Rani Dwi Juniarti pada tahun 2014: Permasalahan 

pada penelitian tersebut adalah kurangnya motivasi belajar siswa dalam mata 
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pelajaran geografi dan kurangnya waktu tatap muka saat proses pembelajaran 

dikelas.Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 

ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation) oleh 

Dick & Carrey (1996) yang dimodifikasi oleh Molenda. Hasil penelitian ini 

bahwa media mobile learning dengan aplikasi schoology layak digunakan 

sebagai media pembelajaran untuk mendorong peserta didik dalam belajar 

secara mandiri.
55

  

3. Penelitian selanjutnya oleh Tutut Sari Handayani dan Suharyanto pada tahun 

2016: Permasalahan pada penelitian tersebut adalah kurangnya motivasi dan 

hasil belajar bisa ditingkatkan salah satunya dengan mengembangkan media 

yang dekat dan sering digunakan peserta didik. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan dengan model 4-D yaitu difine, design, develop, dan 

disseminate. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Media mobile 

learning berbasis android yang dikembangkan layak digunakan dengan 

kategori sangat baik yang dilihat dari skor CVI rata-rata penilaian validator 

yang bernilai 0,98, hasil respon peserta didik dengan rata-rata nilai CVI 

sebesar 0,9 dengan kategori sangat baik. (2) Peningkatan hasil belajar peserta 

didik pada kelas XI IPA 1 memiliki nilai standard gain sebesar 0,66 dengan 
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kategori sedang, serta (3) peningkatan minat belajar peserta didik pada kelas 

XI IPA 1 memiliki nilai standard gain sebesar 0,66 dengan kategori sedang.
56

 

Rencana yang peneliti lakukan adalah penelitian pengembangan media 

mobile learning ini diterapkan sebagai suplemen dalam pembelajaran fisika yang 

dikemas dalam aplikasi schoology yang terstruktur mulai dari membuat kelas mata 

pelajaran, membuat kelompok, menambahkan materi berupa  Assignment, 

Test/Quiz, File/Link, Discussion, Page dan media album. Selain itu siswa dapat 

mengakses nilai-nilai mereka, catatan kehadiran, dan umpan balik guru pada tugas-

elektronik yang disampaikan. Setiap kegiatan pembelajarannya dilakukan secara 

online dengan memanfaatkan fasilitas hotspot yang ada di sekolah tersebut dengan 

mobile berbasis android yang dimiliki tiap siswanya. Acuan materi kemagnetan yang 

digunakan berdasarkan silabus guru IPA khususnya fisika kelas IX MTs N 2 

Bandar Lampung.  

C. Desain Model 

Borg and gall (2003) Mengemukakan 10 langkah dalam R&D yang 

dikembangkan oleh staf teacher education program at far west laboratory for 

educational research and development, dalam mini courses yang bertujuan 

meningkatkan keterampilan guru pada kelas spesifik. 

1. Research and information collecting  

                                                         
56

 Tutut Sari Handayani dan Suharyanto, “Pengembangan Mobile Leaning Berbasis Android 

Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Fluida Statis Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil 

Belajar Ranah Kognitif Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan Fisika FMIPA UNY,(2016),h.1 



 

Penelitian dan pengumpulan informasi, meliputi analisis kebutuhan, review 

literature, penelitian dalam skala kecil, dan persiapan membuat laporan yang 

terkini. 

2. Planning 

Melakukan perencanaan, yang meliputi pendefinisian keterampilan yang 

harus dipelajari, perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran, dan uji 

coba kelayakan. 

3. Develop preliminary form a product 

Mengembangkan produk awal yang meliputi penyiapan materi pembelajaran, 

penyusunan buku pegangan, dan instrument evaluasi. 

4. Preliminary field testing 

Pengujian lapangan awal, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

kuiseoner, dan hasilnya dianalisis. 

5. Main product revision 

Melakukan revisi produk utama terhadap produk didasarkan pada saran saran 

pada uji coba 

6. Main field testing 

Melakukan uji coba lapangan utama, kemudia hasil data dianalisis. 

7. Operasional product revision 

Melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan, berdasarkan 

saran saran dari uji coba. 

 



 

8. Operational field testing 

Melakukan uji coba lapangan operasional, data wawancara, observasi, dan 

kuiseoner dikumpulkan dan dianalisis. 

9. Final product revision 

Revisi produk akhir, berdasarkan saran dari uji lapangan 

10. Dissemination And Implementation 

Bekerjasama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara komersial, 

memonitoring produk yang telah didistribusikan guna membantu kendali 

mutu.
57

 

D. Materi Pembelajaran 

                                  

                              

           

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 

Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 

Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha 

Perkasa.” (Q.S. Al-Hadid:25)
58

 

 

Bukti nyata pertama mengenai hubungan magnetisme dengan muatan yang 

bergerak ditemukan tahun 1819 oleh ilmuwan Denmark Hans Christian Oersted. Dia 
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menemukan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh kawat yang mengangkat arus, 

seperti yang diperlihatkan dalam gambar dibawah ini: 

 

Penyelidikan yang serupa dilaksanakan oleh Andrế Amperề di Perancis. 

Beberapa tahun kemudian, Michael Faraday di Inggris dan Yoseph Henry di Amerika 

Serikat menemukan bahwa dengan menggerakkan sebuah magnet didekat sebuah 

simpal konduktor dapat menyebabkan sebuah arus dalam simpal itu. Di dalam sebuah 

benda yang dimagnetan seperti sebuah magnet permanen, terdapat gerak yang 

terkoordinasi dari elektron-elektron atomik tertentu, dalam suatu benda yang tidak 

dimagnetkan, gerak ini tidak terkoordinasi.
59

 

MEDAN MAGNET 

                            

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari 

apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S.YaaSiin:36)
60
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Magnet merupakan suatu benda yang mempunyai kemampuan untuk menarik 

besi, baja, nikel dan kobalt.
61

 Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet dimana 

magnet lain atau benda lain masih dipengaruhi oleh gaya magnetik. Medan magnet 

terdiri dari garis-garis gaya magnet yang bermula dari kutub utara dan berakhir di 

kutub selatan.
62

 Sumbu magnet bumi tidak persis paralel dengan sumbu 

geografisnya(sumbu rotasi), sehingga pembacaan komas agak menyimpang dari utara 

geografis atau yang disebut dengan deklinasi magnetik.
63

 Deklinasi adalah sudut 

penyimpangan yang dibentuk antara arah utara-selatan geografi bumi dengan arah 

utara-selatan jarum kompas. Medan magnetik itu tidak horizontal dikebanyakan titik 

pada permukaan bumi , sudutnya yang naik atau turun dinamakan inklinasi magnetik. 

Inklinasi adalah sudut kemiringan jarum kompas dengan bidang horizontal 

permukaan bumi. 

  

Gambar 2.3 . Sudut deklinasi  dan  Sudut inklinasi 

Jenis-jenis Magnet 
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a. Berdasarkan asal-usulnya: 

 Magnet alami, merupakan magnet yang berasal dari alam 

 Magnet buatan, merupakan magnet yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

manusia 

b. Berdasarkan bentuknya: 

 Magnet batang 

 Magnet silinder 

 Magnet jarum 

 Magnet ladam 

 Magnet U 

 
Gambar 2.4 . Bentuk-bentuk magnet 

 

Kutub magnet adalah bagian dari magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar. 

Setiap magnet memiliki kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara 

magnet adalah ujung yang dalam keadaan bebas selalu menunjuk ke arah kutub utara 

bumi. Kutub selatan magnet adalah ujung yang dalam keadaan bebas selalu menunjuk 

kearah kutub selatan bumi. 



 

 
 

Gambar 2.4 . Arah kutub magnet dari utara menuju selatan 

 

Kutub senama akan saling tolak menolak dan kutub tidak senama akan saling 

menarik. 

 
Gambar2.5 . Kutub senama akan tolak menolak dan kutub tidak senama akan 

saling tarik menarik 

 

Berdasarkan sifat magnetnya, bahan dapat dibedakan menjadi: 

a. Diamagnetik, merupakan bahan yang ditolak magnet. 

Contoh: emas dan seng 

b. Paramagnetik, merupakan bahan yang ditaik lemah oleh magnet. 

Contoh: alumunium dan platina 

c. Ferromagnetik, bahan yang sangat kuat ditarik oleh magnet. 

Contoh: besi, baja, nikel dan kobalt 



 

TEORI MAGNET ELEMENTER 

1. Magnet tersusun dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. 

 

Gambar 2.6 . Magnet elementer dalam keadaan tersusun rapih 

2. Besi mudah dijadikan magnet tetapi juga mudah kehilangan sifat magnetnya 

karena magnet-magnet elementernya mudah diatur tetapi juga mudah berantakan 

kembali. 

3. Baja sukar dijadikan magnet tetapi jika sudah menjadi magnet sifat magnetnya 

akan tetap karena magnet-magnet elemnternya akan tetap teratur. 

CARA MEMBUAT MAGNET 

Magnet buatan dibuat dengan cara: 

1. Dialiri arus listrik searah 

Sifat kemagnetan besi atau baja yang dililitkan kawat berarus listrik lebih kuat 

dibandingkan dengan cara digosok atau di induksi. 

 

Gambar 2.7 . Membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik searah pada paku 



 

2. Digosok dengan magnet tetap. 

Perhatian! 

 Arah gosokan harus dalam satu arah dan berulang. 

 Bila yang di gunakan untuk menggosok adalah kutub selatan, maka ujung dari 

batang yang digosok akan menjadi kutub utara dan sebaliknya. 

 

Gambar 2.8 . Membuat magnet dengan cara menggosok 

3. Di induksi 

Ketika baja ditempatkan pada sebuah magnet, maka baja dapat menarik paku yang 

didekatnya, karena baja menjadi bersifat magnet. Peristiwa yang dialami oleh baja 

disebut induksi magnet. 

 

Gambar 2.9 . Membuat magnet dengan cara induksi 

 

 



 

CARA MENGHILANGKAN SIFAT MAGNET 

 Dialiri arus bolak-balik 

 Dipanaskan 

 Dipukul-pukul 

 Disimpan dengan cara yang salah, misalkan diletakkan pada kutub-kutub senama. 

 

  



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini di MTs N 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung, SMPN 1 Purbolinggo. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Semester Ganjil T.A 2016/2017 

B. Karakteristik Sasaran Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Pengembangan Media Mobile Learning Dengan 

Aplikasi Schoology Sebagai Suplemen Pembelajaan Fisika Materi Kemagnetan. 

2. Subjek Penelitian ini adalah 

Subyek penelitian ini adalah Kelas IX SMP/MTs  

C. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan dalam pengembangan 

model adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). Secara 

sederhana penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai metode penelitian 



 

yang bertujuan untuk mengembangkan atau menghasilkan produk unggulan yang 

didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum produk dikembangkan.
64

 

“Ada beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. Borg and gall (1998) 

menggunakan nama Research and Development / R&D yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian 

dan pengembangan. Richey dan Kelin (2009), menggunakan nama Design and Development Research 

yang dapat diterjemahkan menjadi Perancangan Dan Penelitian Pengembangan. Thiaragajan (1974) 

menggunakan model 4D yang merupakan singkatan dari Define, Design, Development and 

Dissemination (1974). Dick and Carry (1996) menggunakan istilah ADDIE (Analysis. Design, 

Development, Implementation, Evaluation), dan Development Research, yang dapat diterjemahkan 

menjadi penelitian pengembangan.”
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D. Langakah- Langkah Pengembangan Produk 

Penulis membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan dari sepuluh 

langkah menjadi tujuh langkah di karenakan pada langkah ke tujuh sudah menjawab 

rumusan masalah dari penelitian. Secara umum, pengembangan produk dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian yang digunakan 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dalam penelitian ini adalah telah tersedianya wifi yang aktif selama 24 

jam di sekolah khususnya di MTs N 2 Bandar Lampung dan dengan perkembangan 

teknologi yang semakin canggih setiap peserta didik memiliki smartphone dengan 

jaringan internet yang selalu ada. Masalah dalam penelitian ini adalah belum 

dimanfaatkannya fasilitas tersebut secara maksimal dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pra penelitian terkait penerapan media pembelajaran 

khususnya media pembelajaran mobile learning pada materi kemagnetan kelas IX 

MTs N 2 Bandar Lampung memberikan informasi bahwa dengan adanya mobile 

learning dalam proses pembelajaran khususnya materi kemagnetan sangat 

bermanfaat. Karena siswa menjadi tertarik sehingga siswa aktif dan mandiri dalam 

proses belajar tersebut, serta waktu belajar lebih efisien. Bagi seorang guru dengan 

adanya penggunaan atau penerapan media pembelajaran mobile learning khususnya 

a. Uji Ahli Materi 

b. Uji Ahli 

Media/Teknolo

gi 

c. Uji Ahli Guru 

Perbaikan desain 

dilakukan untuk 

menghasilkan produk 

yang lebih menarik 

a. Kelompok 

Kecil 

b. Uji Lapangan 

Produksi masal 

Revisi Produk Uji Coba Produk Revisi Produk 



 

dengan schoology akan sangat membantu kinerja mereka dalam menyampaikan 

materi saat proses belajar mengajar, khususnya mata pelajaran IPA materi 

kemagnetan. Sering siswa menggunakan pembelajaran e-learning yang tentunya 

masih terfokus pada guru, seperti contohnya video interaktif dan power point.
66

 

Tetapi karena hanya terfokus pada guru, tidak semua siswa memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi menggunakan media tersebut. Sehingga saat diluar jam pelajaran 

tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dengan materi yang telah guru 

sampaikan dikelas ,serta saat guru tersebut tidak bisa hadir mengajar sehingga mereka 

sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Harapannya dengan adanya 

mobile learning dengan schoology dalam pembelajaran fisika, dapat menjadi 

suplemen pembelajaran fisika bagi siswa kelas IX SMP/MTs.  

 

 

 

2. Pengumpulan data  

Setelah ditemukannya masalah pada tahap sebelumnya, maka peneliti akan 

melakukan pengkajian materi dan pengkajian perangkat media pembelajaran mobile 

learning dengan schoology dalam pembelajaran fisika. 

a. Pengkajian Materi 

Pada tahap ini ditentukan materi yang akan disampaikan pada mahasiswa. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi fisika kemagnetan pada 

                                                         
66

Lampiran 



 

peserta didik kelas IX SMP/MTs. Kemudian ditentukan indikator dari materi yang 

dipilih. Dalam menentukan indikator, perlu dilakukan konsultasi dengan ahli 

materi agar didapatkan indikator yang tepat untuk dikembangkan sebagai rambu-

rambu dalam pembuatan media pembelajaran. 

b. Perangkat Pembuatan Media 

Setelah ditetapkan materi yang akan dikemas dalam media pembelajaran, 

tahap selanjutnya adalah pengkajian perangkat pembuatan media. Dalam 

pembuatan media pembelajaran digunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat media ini adalah : 

a. 1 unit smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1.  Samsung Galaxy J1 Ace Versi Android v4.4 Kitkat 

2. Layar 4.3 inci Super AMOLED 

Capacitive, 480 x 800 Pixel 

3. Jaringan 4G LTE 

4. RAM Size 0.75 GB 

5. ROM Size 4 GB 

6. Memori Card 2 GB 

b. Buku Fisika Dasar Universitas 

Buku Fisika Edisi kelima Jilid 2 Giancoli 

2. Perangkat lunak 



 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran 

ini adalah : 

a) Aplikasi playstore 

b) Aplikasi schoology 

c) Jaringan internet 

3. Desain Produk 

Setelah dilakukannya pengumpulan data pada tahap sebelumnya maka 

langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah membuat produk awal mobile 

learning menggunakan schoology yaitu dengan cara: 

a. Men-download aplikasi schoology yang ada di play store untuk diinstal di 

smartphone dan membuat akun guru. Setelah akun guru selesai dibuat, 

kemudian memasang foto profil agar identitas guru dapat terlihat jelas. 

b. Kemudian membuat courses yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. 

Pembuatan tersebut antara lain memasang logo, membuat dan menginput 

materi pembelajaran berupa hand out materi yang dapat di download. 

c. Setelah kelas dibentuk, tambahkan materi berupa handout pembelajaran materi 

kemagnetan, video atau simulasi pembelajaran pada menu Add Materials. 

d. Kemudian pilih Add file/link/External tool 

e. Menambahkan handout  pembelajaran materi Suhu dan Kalor, pilih add file, 

kemudian masukkan modul (attach file), dan klik Add. Kemudian akan muncul 

kotak dialog. 



 

Dalam pengembangan produk ini akan dilibatkan beberapa pakar, yaitu 

pakar media teknologi dan pakar materi fisika kemagnetan. Pakar inilah yang akan 

memvalidasi produk sehingga menjadi produk yang benar – benar seperti apa yang 

diharapkan. 

4. Validasi Desain 

Berdasarkan pemaparan di atas maka akan di adakan uji validasi desain, 

dimana yang akan dilakukan validasi yaitu berkaitan dengan mobile learning 

dengan schoologysebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan oleh 

beberapa validator yang sudah berpengalaman. 

Pada Tahap validasi desain, adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai produk yang 

telah dibuat; 

2) Menyusun instrument penilaian produk berdasarkan indikator penilaian yang 

telah ditentukan; 

3) Melaksanakan penilaian produk yang dilakukan oleh ahli desain bahan ajar atau  

media  pembelajaran; 

4) Melakukan analisis terhadap hasil penilaian produk untuk meghasilkan produk 

yang lebih menarik ; 

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penilaian; dan 

6) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki kepada 

pembimbing. 



 

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji coba terhadap ahli 

materi dan  melakukan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh ahli 

materi. Setiap validator diminta untuk memberikan penilaian kemudianakan 

dilakukan analisis data. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan 

kekurangannya.Validator Desain media pembelajaran pada pengembangan media 

mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika 

materi kemagnetan adalah ahli dalam bidangnya yaitu terdiri dari satu ahli media 

teknologi, dan satu ahli materi fisika kemagnetan. 

 

 

5. Revisi Desain 

Revisi desain bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang didapat setelah 

melakukan validasi oleh validator pada tahap sebelumnya terhadap produk yang 

dikembangkan. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah melakukan validasi desain dan melakukan perbaikan desain maka 

selanjutnya adalah melakukan tahap uji coba produk. Pada tahap uji coba produk 

maka terlebih dahulu peneliti melakukan simulasi penggunaan  mobile learning 

dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan. 

Untuk uji coba produk dilakukan dengan uji kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. 



 

Uji caba kelompok kecil akan dilakukan pada 5 siswa peserta didik di MTsN 

2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo. 

Pada uji coba ini masing-masing responden di berikan angket yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

apakah media  yang dikembangkan dalam menyampaikan pembelajaran  lebih 

efektif, bermanfaat dan mengetahui respon siswa terhadap media tersebut pada 

mata pelajaran IPA khususnya fisika dibandingkan media pembelajaran yang 

digunakan sebelumnya. Setelah mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan 

yang telah diperbaiki kepada pembimbing, maka peneliti akan melakukan uji coba 

selanjutnya, yaitu uji coba lapangan. Uji coba ini merupakan uji coba terakhir, 

sebelum mendapatkan produk akhir. 

Uji coba lapangan akan dilakukan di MTsN 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 

6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo. Uji coba dilakukan kepada peserta 

didik kelas IX, ada pun jumlah peserta didik yang diteliti berjumlah 30 siswa. Pada 

uji coba ini masing-masing responden di berikan angket yang terdiri dari beberapa 

pertanyaan. 

7. Revisi Produk Operasional 

Berdasarkan hasil uji coba produk, apabila tanggapan dari guru   

maupun siswa mengatakan bahwa aplikasi mobile learning dengan schoology ini 

menarik, kemudian dari segi keefektifan dan kebermanfaatan aplikasi mobile 

learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi 

kemagnetan menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis aplikasi mobile 



 

learning dengan schoology ini ternyata lebih efektif dan bermanfaat bagi 

pembelajaran dari pada sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa bahan 

pembelajaran ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. 

Namun apabila produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini dijadikan 

bahan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi mobile learning dengan schoology 

yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan di 

sekolah. 

 

 

 

 

E. Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari data 

kuantitatif dan kualitatif : 

1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa skor penilaian setiap poin kriteria penilaian pada angket 

kualitas aplikasi mobile learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran 

fisika materi kemagnetan yang diisi oleh ahli media dan ahli materi serta siswa 

sebagai pengguna. Penilaian untuk setiap poin kriteria diubah menjadi skor dengan 

skala Likert, yaitu 5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat 

Kurang. 

2. Data kualitatif 



 

Data kualitatif berupa nilai kategori kualitas aplikasi mobile learning dengan 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan, berdasarkan 

angket yang telah diisi oleh ahli media, ahli materi dan mahasiswa.Kategori kualitas 

SM (Sangat Layak), M (Layak), C (Cukup Layak), K (Kurang Layak), SK (Sangat 

Kurang Layak). 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan media mobile 

learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi 

kemagnetan adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Angket Validasi 

Pada angket validasi media mobile learning dengan schoology memuat 

pernyataan tertulis kepada dua validator yaitu satu ahli media teknologi,  satu ahli 

materi fisika kemagnetan. Angket Validasi bertujuan untuk memperoleh penilaian 

dari validator mengenai media yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Hasil dari 

validator akan digunakan sebagai patokan, media tersebut sudah valid atau belum 

valid. Angket validasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan dengan criteria 

penilaian kisi-kisi instrument materi fisika kemagnetan dan media   

pembelajaran. 

Berikut kisi-kisi yang akan dikembangkan dan digunakan pada validasi materi baik 

untuk validator materi Fisika kuantum ataupun validator ahli media. 



 

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Materi  

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Kualitas Isi - Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

- Kesesuaian materi 

dengan Tujuan 

- Aktualisasi materi yang 

disajikan 

1,2,3, dan 4 

2 Kebahasaan  - Lugas 

- Komukatif  
7 

3 Keterlaksanaan  - Materi mudah dipahami 

- Keruntutan alur pikir  
5, 6  

 

 

 

 

Berikut kisi-kisi yang akan dikembangkan dan digunakan pada validasi 

media/teknologi : 

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Validasi Media/Teknologi 

No Aspek Indikator No Item 

1 Komunikasi 

visual (media) 

- Komunikatif (bahasa 

mudah dipahami) 

- Kreatif dan inovatif 

(media ajar menarik) 

- Kesederhanaan 

- Pemilihan jenis huruf 

- Pemilihan ukuran huruf 

- Pengaturan jarak 

- Keterbacaan teks 

- Ketepatan penempatan 

gambar 

- Keseimbangan proporsi 

gambar 

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

9,10,11,12,13,1

4,15 dan 16 



 

- Kesesuaian gambar yang 

mendukung materi 

- Pengaturan tata letak 

- Komposisi warna 

- Keserasian pemilihan 

warna 

- Kerapihan media 

pembelajaran 

- Kemenarikan media 

pembelajaran 

- Kemenarikan gambar 

yang disajikan 

2 Teknologi 

 

- Keefektifan penggunaan 

teknologi  

- Keefisienan dalam 

pengembangan 

- Reliabilitas (kehandalan 

dalam pemakaian) 

- Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola 

dengan mudah) 

- Usabilitas (mudah 

digunakan) 

- Ketepatan memilih 

media sosial schoology 

- Kejelasan petunjuk 

penggunaan media sosial 

schoology 

- Reusabilitas (dapat 

digunakan kembali) 

- Kemenarikan media ajar 

dengan media sosial 

schoology 

Kepraktisan sebagai 

media ajar 

17,18,19,20,21,

22,23,24,25 

dan 26 

 

2. Angket Respon Guru dan Siswa 



 

Angket respon guru dan siswa digunakan untuk mengumpulkan pendapat 

mengenai respon siswa dan guru terhadap aplikasi mobile learning dengan schoology 

yang sedang dikembangkan. Angket diisi siswa dan guru mata pelajaran bersangutan 

pada akhir kegiatan uji coba. Angket ini juga memuat tentang komentar siswa 

mengenai media yang sedang dikembangkan. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Respon Guru 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Pembelajaran - Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

- Aktualisas materi 

- Penyajian materi pada 

media ajar 

- Kesesuaian soal terhadap 

materi  

- Keruntutan alur pikir 

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

dan 9 

2 Rekayasa 

Bahan Ajar 

- Kejelasan dan 

kemudahan penggunaan 

media sosial schoology 

10,11 dan 12 

3 Komunnikasi 

Visual 

- Kreatif dan inovatif 

- Kejelasan desain 

- Kemenarikan desain ( 

warna , gambar dan 

huruf) 

13,14,15,16,17,1

8,19 dan 20 

 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Respon Siswa 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Rekayasa 

Media 

- Kemudahan pemakaian 

dan pengelolaan 

- Kejelasan penggunaan 

media 

1,2,dan 3 

2 Komunikasi - Komunikatif 4,5,6,7,8,9, dan 



 

Visual - Inovatif 

- Kemenarikan pemilihan 

komponen desain 

10 

3 Pembelajaran - Memotivasi 

- Kejelasan materi 

- Kesesuaian soal dengan 

materi 

- Bahasa yang mudah 

dipahami   

11,12,13,14 dan 

15  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa pengambilan gambar atau foto pada 

proses uji cobakan produk mobile learning dengan schoology pembelajaran fisika 

melalui uji coba produk kelompok kecil dan uji coba pemakaian kelompok besar. 

G. Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumplan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner (angket) dan 

dokumentasi. 

a. Kuesioner (angket) 

Pada tehnik ini peneliti memberikan angket menggunakan skala likert 

kepada ahli media, ahli materi dan pengguna baik guru ataupun siswa kelas IX 

MTs N 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung, dan SMPN 1 

Purbolinggo. 

b. Dokumentasi 



 

Peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi yang berisi foto-foto 

tentang aplikasi yang dikembangkan pada kelas IX MTs N 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 

6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Validasi Instrumen 

Validasi instrumen dilakukan oleh pembimbing dan mahasiswa pendidikan 

Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

b. Validasi produk 

1).Validasi pada guru dan siswa, ahli media, ahli materi. Teknik analisis data 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah hasil penilaian ahli media, ahli materi, guru dan siswa yang masih 

dalam bentuk huruf di ubah menjadi skor dengan ketentuan yang dapat di 

lihat pada tabel 3.6 

 

 

 

Tabel 3.5 

Aturan Pemberian Skor
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Kategori Skor 

SB (Sangat Baik) 5 

B (Baik) 4 
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C (Cukup) 3 

K (Kurang) 2 

SK (Sangat 

Kurang) 
1 

 

b. Menghitung persentase kelayakan dari setiap setiap aspek dengan rumus : 

Rumus skala likert
68

 

  

 

Keterangan: 

Smax = Skor maksimal 
∑ = Jumlah skor 

  = Nilai kelayakan angket tiap aspek 
c. Menghitung persentase rata-rata seluruh responden : 

 

 

Keterangan: 

x  = Rata-rata akhir 

  = Nilai kelayakan angket tiap aspek 
n  = Banyaknya pernyataan 

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

dengan kriteria penilaian pada tabel 3.7 

Tabel 3.6 

Skala Kelayakan Media Pembelajaran.
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Skor kelayakan media 

pembelajaran 
Kriteria 

0  -  20 % Sangat Kurang layak 

                                                         
68

 Ibid., h. 95 
69

Ibid 

   
∑ 

    
        

 

  
∑   
 
       

 
 

 



 

20,01 %  -  40 % Kurang layak 

40,01 %-  60 % Cukup layak 

60,01 %  -  80 % Layak 

80,01 %  -  100 % Sangat layak 

 

Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat melihat persentase 

hasil penilaian layak atau tidak produk untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran. 

1) Validasi pada siswa 

Teknik analisis data langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah hasil penilaian siswa yang masih dalam bentuk huruf di ubah 

menjadi skor dengan ketentuan yang dapat di lihat pada tabel 3.7 di atas. 

b. Menghitung persentase kelayakan dari setiap siswa dengan rumus : 

                              Rumus skala likert
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Keterangan: 

Smax = Skor maksimal 
∑ = Jumlah skor 

  = Nilai kelayakan setiap siswa 
c. Menghitung persentase rata-rata seluruh peserta didik dengan rumus; 

 

Keterangan: 

x  = Rata-rata akhir 

  = Nilai kelayakan setiap siswa 
 n = Banyaknyasiswa 
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∑ 

    
       

 

  
∑   
 
       

 
 

 



 

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

dengan kriteria penilaian pada tabel skala kelayakan media pembelajaran. 

  



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pengembangan Produk 

Hasil pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menghasilkan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan media 

mobile learning yang dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan dengan 

langkah-langkah berikut:  

1. Potensi dan Masalah 

Potensi pada penelitian ini adalah  sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang yang memungkinkan 

pembelajaran berlangsung jarak jauh (e-learning)  dan fasilitas sekolah 

memadai untuk dilakukannya pembelajaran jarak jauh (e-learning), dengan 

adanya potensi tersebut peneliti mengembangkan media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran. Potensi tersebut 

berguna untuk meminimalisi permasalahan pembelajaran dikelas yaitu 

kurang diminatinya pembelajaran fisika, serta kurang dimanfaatkannya 

teknologi informasi sebagai media pendukung pembelajaran.  

 

2. Pengumpulan Data  



 

 Setelah Potensi dan Masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut sangat penting untuk 

mengetahui kebutuhan dari peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan.  Data yang diperoleh 

bahwa sekolah tersebut belum terdapat sebuah suplemen media ajar fisika 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial 

schoology.  

3. Desain Produk 

Setelah Mengumpulkan Informasi, selanjutnya mendesain produk awal 

media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran, dengan menyesuaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, serta silabus berdasarkan kurikulum 2013.  

Proses pembuatan media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk 

pembuatan media (gambar dan materi), membuat produk awal berupa 

power point. Setelah bahan-bahan terkumpul maka dilakukan 

pengembangan produk yang terdiri dari beberapa bagian materi dalam 

bentuk power point. 

 

 



 

           

 

  

Setelah semua komponen suplemen pembelajaran telah dibuat 

maka di upload pada media sosial schoology. 

         

 

Gambar 4.1 Materi Power Point 

kemagnetan 

  

Gambar. 4.2 Halaman Log in Media Sosial Schoology 



 

                         

 

4.  Validasi Produk 

Setelah pembuatan produk media mobile learning dengan aplikasi 

schoology, tim ahli terdiri dari 3 ahli materi,  3 ahli Media/Teknologi 

Pendidikan dan ahli guru, instrumen validasi dalam angket penilaian ahli 

materi, ahli media/teknologi pendidikan, dan ahli guru  mengunakan skala 

likert . Validasi juga dilakukan oleh 3 orang ahli  fisika sebagai penilai 

produk media mobile learning dengan schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika. Adapun Validasi ahli dan validasi ahli guru sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar. 4.3 Halaman Menu Schoology 



 

a.   Validasi Instrumen Penelitian  

Instrument penilaian ahli materi, ahli media/teknologi, ahli guru 

dan respon siswa di validasi terlebih dahulu oleh dosen ahli, yang 

hasilnya semua pernyataan valid untuk digunakan.  

b. Validasi Ahli Materi 

1). Validasi Ahli Materi Tahap 1 

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek: 

(1). kualitas isi; (2).keterlaksanaan; (3). bahasa; dan dari masing-

masing aspek terdapat beberapa pertanyaan dari 7 pernyataan 

keseluruhan yang diisi oleh 3 orang ahli materi. Yang terdiri dari 3 

dosen jurusan pendidikan Fisika UIN  Raden Intan Lampung.  

Tabel 4.1 

Nama Validator Ahli Materi 
No Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Ajo Dian Yusandika, 

M.Si 

Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R1 

2 Sri Latifah, M.Sc Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R2 

3 Happy Komikesari, 

M.Si 

Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R3 

 

 

 

 

 

 

 Adapun hasil dari validasi materi tahap awal terdapat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 



 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Isi 72 % Layak 

2 2. Keterlaksanaan 77 % Layak 

3 3. Kebahasaan 80% Layak 

 Total Aspek 76% Layak 

 

 Hasil penilaian ahli materi dikategorikan sangat layak jika X > 

80% ; layak jika 61,01% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X 

≤ 60% ; kurang layak jika 20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang 

layak jika X ≤ 20%. Dari data perhitungan pada ketiga aspek pada 

validasi materi, dapat dinyatakan bahwa pada aspek kualitas isi 

mendapatkan persentase sebesar 72% dengan kategori layak, aspek 

keterlaksanaan 77% dengan kategori layak dan kebahasaan dengan 

persentase 80% dengan kategori layak, dengan demikian diperoleh 

jumlah total aspek sebesar 76 % dengan kategori layak. Pada tahap 

validasi awal ahli materi ini peneliti memperoleh saran perbaikan dari ke tiga 

validator terhadap materi pada power point fisika ini yang dapat dilihat pada tabel 

4.3 

 

 

 

Tabel 4.3 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 -  

2 R2 -  

3 R3 - Keruntutan alur pikir disesuaikan dengan KD 

dan Indikator 



 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Hasil tersebut adalah hasil penilaian media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika 

materi kemagnetan sebelum direvisi. Selanjutnya melakukan 

validasi materi akhir atau penilaian tahap akhir guna mendapatkan 

hasil penilaian dan produk yang maksimal. 

2). Validasi Ahli Materi Tahap Akhir 

Setelah melakukan validasi ahli materi tahap pertama 

rekomendasi yang diberikan oleh validator ahli materi dijadikan 

sebagai acuan untuk memperbaiki materi pada bahan ajar fisika, 

setelah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari validator, 

peneliti melanjutkan validasi akhir untuk mengetahui perubahan 

pada setiap aspek penilaian media mobile learning dengan 

schoology, selanjutnya melakukan validasi ahli materi tahap akhir. 

pada validasi ahli materi tahap akhir dilakukan dengan mengisi 

lembar angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri 

dari 3 aspek dan dari masing-masing aspek terdapat beberapa 

pernyataan dari 7 pernyataan keseluruhan, yang diisi oleh 3 orang 

ahli materi.  

- Sesuaikan materi dengan KD, indikator  agar 

peserta didik lebih fokus dan materi tidak 

bercabang 



 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Akhir 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Isi 78 % Layak 

2 2. Keterlaksanaan 83 % Sangat Layak 

3 3. Kebahasaan 87 % Sangat Layak 

 Total Aspek 83 % Sangat Layak 

 

Setelah semua nilai dari ketiga ahli materi terkumpul, 

kemudian peneliti menghitung persentase skor kualitas dari setiap 

aspek pada aspek media mobile learning dengan aplikasi schoology 

dengan menggunakan skala Likert. Diperoleh hasil penilaian skor 

78% untuk aspek kualitas isi dengan katagori layak, skor 83% aspek 

keterlaksanaan dengan katagori sangat layak, dan skor 87% untuk 

kebahasaan dengan kategori sangat layak. Sehingga diperoleh rata-

rata penilaian seluruh aspek pada media mobile learning dengan 

aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika 83%. 

Dengan katagori sangat layak.  

 

 

c.  Validasi Ahli Media/ IT 

Validasi ahli teknologi  dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek media(komunikasi 

visual) dan aspek teknologi. Dari masing-masing aspek tersebut 



 

terdapat beberapa pernyataan dari 16 dan 10 pernyataan. Penilaian 

ini di berikan oleh 3 orang ahli media/ Teknologi yaitu : 

Tabel 4.9 

Validator Ahli Media/Teknologi 

 
N

o 

Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Irwandani, M.Pd Dosen Fisika UIN Raden Intan 

Lampung 

R1 

2 Bayu CP, MT ICT UIN Raden Intan R2 

3 Sherly Amelia, M.Kom ICT UIN Raden Intan R3 

 

Adapun data dari hasil validasi awal ahli media/teknologi 

disajikan dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Hasil Validasi Ahli Media/Teknologi  
No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. komunikasi visual 85 % Sangat Layak 

2 2. teknologi 87 % Sangat Layak 

 Total Aspek 86 % Sangat Layak 

Hasil penilaian ahli desain dikategorikan sangat layak jika X > 

80% ; layak jika 61,01% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 

60% ; kurang layak jika 20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak 

jika X ≤ 20% , dari keenam aspek penilaian yaitu aspek penggunaan 

dan aspek tampilan media sosial schoology. 

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli teknologi di atas masing-

masing aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 85% untuk aspek 

komunikasi visual dengan kategori sangat layak  dan skor 87% untuk 

aspek teknologi dengan kategori  sangat layak . Sehingga diperoleh 



 

skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 86 % dengan kategori sangat 

layak. 

Berdasarkan tabel di atas masih terdapat kekurangan pada 

media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai sebagai 

suplemen pembelajaran fisika pada setiap aspeknya, peneliti 

melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan validator 

ahli teknologi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 
Saran Perbaikan Validasi Ahli Teknologi 

 

 

                            

 

 

  Berdasarkan saran validator diatas peneliti melakukan 

perbaikan agar dapat memperbaiki keefesienan penggunaan media 

mpbile learning dengan aplikasi schoology.  

e.  Respon Guru 

Validasi produk media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika dilakukan oleh guru 

fisika MTsN 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan 

SMP Negeri 1 Purbolinggo dengan penilaian beberapa aspek yaitu 

aspek pembelajaran, aspek rekayasa media ajar dan aspek 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 - Aspek handphone harap diperhatikan agar 

kelancaran dan kemudahan pengguna aplikasi 

bisa berjalan dengan baik. 

2 R2 -  

3 R3 -  



 

komunikasi visual. Adapan daftar nama respon guru adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.12 

Respon Guru 
No Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Lukman Hakim,M.Pd Guru MTsN 2 Bandar Lampung R1 

2 Rumiwati, S.Pd Guru SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung 

R2 

3 Suwarjo, M.Pd Guru SMPN 1 Purbolinggo R3 

                      

Adapun data dari hasil validasi awal ahli guu disajikan dalam 

tabel 4. 
Tabel 4.13 

Hasil Validasi Ahli Guru 
No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Pembelajaran 82 % Sangat Layak 

2 2. Rekayasa Bahan Ajar 80% Layak 

3 3. Komunikasi Visual 82% Sangat Layak 

 Total Aspek 81% Sangat Layak 

 

Penilaian produk oleh guru SMP/MTs yang masing-masing 

diberi angket yang berisi 3 aspek dengan 20 pernyataan, hasil penilaian 

ahli guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% 

< X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 

Berdasarkan tabel hasil respon guru di atas masing-masing aspek 

memiliki skor berbeda-beda, skor 82% untuk aspek pembelajaran  

dengan kategori sangat layak, skor 80% untuk aspek rekayasa media 

ajar mobile learning dengan schoology dengan kategori  sangat layak 

dan skor 82% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat 



 

layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 81% 

dengan kategori sangat layak. 

Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada media 

mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika pada setiap aspeknya, peneliti melakukan 

perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan respon guru yang 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Saran Perbaikan Respon Guru 
 

 

                            

 

 Peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang 

diberikan respon guru guna kesempurnaan media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika. 

5.   Perbaikan Produk 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 - Tata letak tulisan diperhatikan 

2 R2 -  

3 R3 - Gunakan bahasan indonesia yang baik dan 

benar 



 

    Setelah produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli media 

dan teknologi serta respon guru fisika SMP/MTs kelas IX, peneliti 

melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan 

masukan-masukan ahli. Yang di sajikan pada Tabel: 4.15. Saran perbaikan 

validasi ahli materi sebagai berikut. 

Tabel: 4.15 

Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Materi 

 
No Aspek Saran/masukan untuk 

perbaikan 

Hasil Perbaikan 

 

1 

Kualitas Isi  Sesuaikan materi 

power point 

dengan 

kompetensi 

dasar, indikator 

dan tujuan  

  

 Dalam media 

ajar sudah 

ditambah 

 

2 Kebahasaan    Gunakan bahasa 
indonesia yang 

baik dan benar 

 sudah di ubah  
bahasa yang 

digunakan 

menjadi lebih 

komunikatif 

dan 

menggunakan 

bahasa 

indonesia yang 

baik dan benar 

 

 Gambar 4.4 

 Perbaikan Materi dalam Power Point 
Sebelum Revisi 



 

 
Sesudah Revisi 

 

 

 

 

Pada tabel 4.17 merupakan saran dari ahli Media dan 

Teknologi, sebagai berikut :  

Tabel: 4.17 

Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Media dan Teknologi 

 
No Aspek Saran/masukan untuk perbaikan 

1 Komunikasi visual  tidak ada saran dan perbaikan 

2 Aspek teknologi  Aspek handphone harap diperhatikan agar kelancaran 

dan kemudahan pengguna aplikasi bisa berjalan 

dengan baik 

 

6.  Uji Coba Produk 



 

Uji coba media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika ini  dilakukan uji coba produk dilakukan 

dengan 2 cara yaitu: uji coba kelompok kecil dan uji lapangan.  

a.  Uji Kelompok Kecil 

 Pada uji coba kelompok kecil  dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, peserta didik dalam uji kelompok kecil ini 

melakukan pembelajaran dengan waktu yang singkat, mereka 

memperlajari proses pembelajaran menggunakan media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika, setelah 

siswa/i melaksanakan pembelajaran satu sub bab materi media mobile 

learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran 

fisika, diakhir uji coba produk kelompok kecil dengan melibatkan 15 

siswa yang dipilih secara simple random sampling siswa diberi angket 

untuk menilai kemenarikan media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika.  

 Uji terbatas  dilakukan di MTsN 2 Bandar Lampung dengan 

melibatkan 5 peserta didik , 5 peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung serta 5 peserta didik di SMPN 1 Purbolinggo.  Hasil respon 

peserta didik terhadap media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika dapat dilihat pada tabel 4.18 

berikut ini 

Tabel 4.18 



 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 74% Layak 

2 2. Komunikasi Visual 80% Layak 

3 3. Pembelajaran 75% Layak 

 Total Aspek 76% Layak 

 

Penilaian uji coba kelompok kecil yang masing-masing diberi 

angket yang berisi 3 aspek dengan 15 pernyataan, hasil penilaian ahli 

guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% < X 

≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok kecil di atas masing-

masing aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 74% untuk aspek 

rekayasa media  dengan kategori layak, skor 80% untuk aspek 

komunikasi visual dengan kategori layak dan skor 75% untuk aspek 

pembelajaran dengan kategori layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata 

untuk semua aspek yaitu 76% dengan kategori layak. 

b.  Uji Lapangan  

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk 

diuji cobakan kembali ke uji coba  lapangan hal ini dilakukan untuk 

meyakinkan data dan  mengetahui kemenarikan  produk secara luas. 

Uji coba lapangan di lakukan kepada 3 sekolah yaitu MTsN 2 Bandar 

Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo 

dengan jumlah responden masing- masing sekolah 10 peserta didik,  



 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kemenarikan Bahan ajar.   

Tabel 4.19 

Hasil Uji Coba Lapangan MTs N 2 Bandar Lampung 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 87% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 87% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 90% Sangat Layak 

 Total Aspek 88% Sangat Layak 

Penilaian uji coba kelompok kecil yang masing-masing diberi 

angket yang berisi 3 aspek dengan 15 pernyataan, hasil penilaian ahli 

guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% < X 

≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada  MTsN 2 

Bandar Lampung  di atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-

beda, skor 87% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori sangat 

layak, skor 87% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat 

layak dan skor 90% untuk aspek pembelajaran dengan kategori sangat 

layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 88% 

dengan kategori  sangat layak. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Coba Lapangan SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 86% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 85% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 85% Sangat Layak 



 

 Total Aspek 85% Sangat Layak 

 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung di atas masing-masing aspek memiliki skor 

berbeda-beda, skor 86% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori 

sangat layak, skor 85% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori 

sangat layak dan skor 85% untuk aspek pembelajaran dengan kategori 

sangat layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek 

yaitu 85% dengan kategori  sangat layak. 

 

 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Coba Lapangan SMPN 1 Purbolinggo 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 81% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 84% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 82% Sangat Layak 

 Total Aspek 83% Sangat Layak 

 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada  SMPN 1 

Purbolinggo di atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-beda, 

skor 81% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori sangat layak, 

skor 84% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat layak 

dan skor 82% untuk aspek pembelajaran dengan kategori sangat layak. 

Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 83% 

dengan kategori  sangat layak 



 

7.   Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil  dan uji coba lapangan 

untuk mengetahui kemenarikan media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika materi kemagnetan, produk 

dikatakan kemenarikannya  tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang.  

Selanjutnya media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

belajar bagi peserta didik dan guru di SMP/MTs kelas IX pada materi 

kemagnetan. 

B.  Kelayakan Produk 

 Kelayakan produk pada penelitian ini yaitu dengan melakukan validasi 

terhadap tim ahli yang telah ditentukan, validasi merupakan proses untuk menilai 

apakah rancangan produk sesuai dengan kriteria pengembangan bahan ajar fisika atau 

tidak. Validasi kelayakan terdiri dari 3  validasi yaitu validasi ahli materi, ahli 

media/teknologi dan respon guru, hasil dari ketiga validasi tersebut terdapat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.22 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap I dan Akhir 
No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap awal 

Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap akhir 

1 Kualitas Isi 71,67 % 78,33 % 

2 Keterlaksanaa 76,67 % 83,33% 

3 Kebahasaan 80% 86,67% 

 

Gambar 4.5 

Grafik Hasil Validasi Ahli Materi 



 

 

 

 Berdasarkan grafik hasil validasi diatas pada validasi  ahli materi, setelah 

melakukan perbaikan sesuai saran validator ahli materi pada validasi ahli materi tahap 

awal nilai kelayakan atau persentase idealan materi pada media mobile learning 

dengan aplikasi schoology meningkat. Dimana pada aspek kualitas isi pada tahap 

awal sebesar 72% menjadi 78% , kemudian aspek keterlaksanaan isi pada validasi 

tahap awal sebesar 77% menjadi  83% setelah melakukan perbaikan atas saran 

validator, dan yang terakhir aspek kebahasaan pada validai tahap awal sebesar 80% 

menjadi 87%. Dengan demikian pada materi media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika masuk dalam kategori sangat layak. 

Tabel 4.23 

Hasil Validasi Ahli Media/Teknologi 
No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Komunikasi visual 73% 

2 Aspek teknologi 84% 
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Gambar 4.6 

Grafik Hasil Validasi Ahli Media/Teknologi  

 

 Sesuai dengan grafik diatas didapatkan hasil dari validasi ahli materi 

bahwasanya pada aspek penggunaan mendapat persentase 73% dan aspek tampilan 

media mobile learning dengan aplikasi schoology sebesar 84% sehingga pada media 

mobile learning dengan aplikasi schoology pada segi teknologi termasuk kategori 

layak. 

Gambar 4.24 

Hasil Respon Guru 
No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Aspek Pembelajaran 82% 

2 Aspek Rekayasa Media Ajar 80% 

3 Aspek Komunikasi Visual 82% 
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 Berdasarkan grafik diatas didapatkan bahwa pada respon guru untuk aspek 

pembelajaran didapatkan persentase sebesar 82 %, aspek rekayasa media ajar sebesar 

80% dan aspek komunikasi visual sebesar 82%, sehingga pada respon guru mengenai 

media mobile learning dengan aplikasi schoology dikategorikan sangat layak. 

 Berdasarkan uraian data diatas, total persentase keidealan tiap valiadasi ahli 

materi, ahli media/teknologi dan respon guru  terdapat pada tabel 4.26 . 

Tabel 4.25 

Hasil Keseluruhan Validasi  
No Validasi Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Materi 83% 

2 Media/Teknologi 79% 

3 Guru 81% 

 

Gambar 4.8 
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 Berdasarkan grafik diatas, total hasil valiadasi tiap ahli sebesar 81,25% 

sehingga tingkat kelayakan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

dapat dikategorikan sangat layak dipakai sebagai suplemen pembelajaran fisika. 

 

C. Efektivitas Produk 

 Peneliti melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan untuk 

menguji keefektivitasan produk media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika. Hasil dari uji coba kelompok kecil terdapat 

pada tabel 4.27 

Tabel 4.27 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 
No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

1 1. Rekayasa Media 74% 

2 2. Komunikasi Visual 80% 

3 3. Pembelajaran 75% 

 Total Aspek 76% 
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 Berdasarkan grafik diatas pada uji coba kelompok kecil didapatkan persentasi 

sebesar 74%, 80% dan 75% pada tiap aspek, hasil tersebut didapatkan dengan cara 

mengisi respon siswa kelompok kecil pada masing – masing sekolah yaitu MTsN 2 

Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo, 

sehingga pada uji coba kelompok kecil menghasikan total persentase sebesar 76% 

dan bahan ajar fisika berbasis media mobile learning dengan aplikasi schoology 

dikategorikan layak untuk digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika. 

 Hasil dari uji coba lapangan terdapat pada tabel 4.28 

Tabel 4.28 

Hasil Uji Coba Lapangan  
No Institusi Persentase (%) 

Keidealan 

1 MTs N 2 Bandar Lampung 85% 

2 SMP PGRI 6 Bandar Lampung 88% 

3 SMPN 1 Purbolinggo 83% 

 Total Persentase 85,3% 

 

Grafik 4.9 

Hasil Uji Coba Lapangan 



 

 

 Berdasarkan grafik pada uji coba lapangan yang merupakan uji coba 

keefektivan tahap akhir pada pengembangan produk, didapatkan persentase hasil 

pada uji coba lapangan pada ketiga sekolah yaitu MTsN 2 Bandar Lampung, SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo sebesar 88%, 85% dan 83% 

sehingga pada persentase total ketiga sekolah tersebut didapatkan rata-rata persentase 

sebesar 85,3% dan pengembangan media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika. 

D.  Pembahasan  

Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap 

pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti.  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai dengan tujuan peneliti 

yaitu untuk mengembangkan media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran materi kemagnetan. Adapun penelitian 

pengembangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 
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pembelajaran fisika.  Untuk menghasilkan media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika yang dikembangkan, maka peneliti 

menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah dengan 

model penelitian pengembangan Borg and Gall yang hanya dibatasi sampai tujuh 

langkah penelitian dan pengembangan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk.  

Alasan peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan 

karena dari ketujuh langkah tersebut telah menjawab rumusan masalah yang peneliti 

inginkan. 

Hasil validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media/teknologi dan respon guru  

yaitu guru fisika MTsN 2 Bandar Lampung, SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan 

SMPN 1 Purbolinggo. Hasil penilaian pada ahli materi awal mencapai kriteria 

interpretasi “Layak” yaitu dengan persentase rata-rata mencapai 76% selanjutnya 

pada tahap penilaian validasi tahap akhir mengalami peningkatan dengan presentase 

rata-rata mencapai 83% kriteria interpretasi sangat Sangat Layak. Selajutnya 

melakukan validasi ahli media/teknologi pada Validasi ini  juga hasil penilaian 

validasi teknologi sebesar 79% dengan kriteria interpretasi layak, selajutnya  

dilakukan oleh respon guru (penilai) yaitu guru fisika MTsN 2 Bandar Lampung, 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan SMPN 1 Purbolinggo  berdasarkan hasil 

rekapitulasi nilai bahwa persentase rata-rata pada validasi guru/praktisi mencapai 

81% dengan kriteria interpretasi Sangat layak.   



 

Penelitian yang dilakukan diuji cobakan melalui dua tahap yaitu uji kelompok 

kecil dan Uji Coba lapangan.  Hasil rata-rata kemenarikan yang diperoleh yaitu 76 % 

untuk uji coba terbatas  dan 85,3% untuk uji  coba luas dari ketiga sekolah, ini berarti 

media ajar fisika yang dikembangkan dalam kriteria interpretasi kemenarikan yang 

sangat layak sebagai suplemen belajar. Hasil dari perbaikan media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika adalah produk akhir 

yang siap digunakan oleh siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. 

Media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika materi kemagnetan dapat membantu proses pembelajaran 

disekolah menjadi lebih mandiri dan media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika dapat digunakan untuk memantau 

perkembangan peserta didik diluar sekolah karena materi dan penugasan dapat 

diakses dengan mudah kapan pun dan dimana pun, dengan adanya media mobile 

learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika peneliti 

ingin menjawab tantangan pendidikan dewasa yaitu melek teknologi informasi, 

dimana seharusnya teknologi informasi dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan 

kompetensi pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekeruangan media mobile learning 

dengan aplikasi schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika antara lain : 

1.  Kelebihan 

a. Mudah dugunakan siswa untuk belajar mandiri ataupun berkelompok. 

b. Sebagai alternatif belajar yang menarik.  



 

c. Dilengkapi dengan gambar yang mendukung materi kemagnetan serta 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa berkelompok. 

d. Media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika yang dikembangkan mendorong siswa untuk belajar 

secara mandiri dan lebih menarik karena siswa di tuntut untuk lebih aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

e. Penampilan fisik media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika yang dikembangkan memiliki 

perpaduan warna yang menarik. 

 

2.   Kelemahan  

a. Media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika yang dikembangkan hanya pada sub pokok bahasan 

pada materi kemagnetan. 

b. Peneliti masih merasa produk ini masih banyak kekurangan, karena 

masih sedikitnya literatur dan pengetahuan terbatas. 

c. Produk ini tidak dapat digunakan pada sekolah –sekolah dan khususnya 

peserta didik yang belum meiliki fasilitas teknologi informasi dan 

komunikasi yang memadai, karena produk media mobile learning ini 

hanya dapat diakses dengan android secara online. 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika dilakukan dengan mengikuti jenis penelitian 

Research and Development/R&D oleh Sugiyono yang terdiri dari 10 tahapan 

pengembangan dan pada pengembangan ini dibutuhkan 7 langkah atau 

tahapan pengembangan. Tahapan – tahapan dari 7 tahapan pengembangan 

adalah potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, perbaikan desain, uji coba produk dan revisi produk sehingga 

menghasilkan produk yang layak untuk digunakan. 

2. Kelayakan produk media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai 

suplemen pembelajran fisika materi kemagnetan berdasarkan hasil validasi 

oleh 2 tim ahli yaitu Ahli materi, ahli media/ ahli teknologi, dengan persentasi 

81,3% kategori “Sangat Layak” serta hasil validasi ahli guru mendapat 

persentase 81% dengan kategori “Sangat Layak”. Respons peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media mobile learning 



 

dengan aplikasi schoology sebagai sumber belajar interaktif mendapatkan 

persentase dengan rerata 90%  dengan kategori “Sangat Layak”. 

B.   Implikasi 

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya media mobile learning dengan aplikasi schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika, maka proses pembelajaran akan berjalan secara mandiri 

namun tetap terkontrol dengan baik. 

2. Adanya pengembangan media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika, maka pembelajaran akan berlangsung 

secara menarik dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengkatkan 

kompetensi pembelajaran.   

C.    Saran 

Dari hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pembelajaran menggunakan media mobile learning dengan aplikasi 

schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika dapat dikembangkan oleh 

guru secara berkelanjutan untuk mata pelajaran dan materi yang berbeda.  

2. Mengujicobakan kegiatan pembelajaran menggunakan media mobile 

learning dengan aplikasi schoology pada subjek penelitian yang berbeda. 



 

3.  Dalam pembuatan media mobile learning dengan aplikasi schoology   

sebagai suplemen pembelajaran fisika terdapat beberapa kendala atau 

kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan bagi peneliti yang lain 

untuk mengembangkan media mobile learning dengan aplikasi schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika dengan materi lain, diantaranya : 

memperhatikan pemilihan kata dan konsep yang tepat, membuat power 

point yang menarik. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN UJI COBA KELAYAKAN MEDIA MOBILE 
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PEMBELAJARAN FISIKA MATERI KEMAGNETAN 

 

 
 

 

 
Gambar 1. Peserta Didik MTs N 2 Bandar Lampung menggunakan media mobile 

learning dengan aplikasi schoology 



 

 
 

 
 

 

 

 
Gambar 2. Peserta Didik SMP N 1 Purbolinggo menggunakan media mobile 

learning dengan aplikasi Schoology  



 

 
 

 
  

  

Gambar 3. Peserta Didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 



 

Kisi-kisi Instrumen Angket Analisa Kebutuhan Guru 

Pengembangan Media Mobile Learning Dengan Aplikasi Schoology Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Materi Kemagnetan 

No Indikator Sub Indikator No Pertanyaan 

1 Gambaran kegiatan 

peserta didik ketika 

pembelajaran 

 Pada saat 
pembelajaran 

berlangsung berjalan 

dengan baik 

 Hasil prestasi belajar 

siswa memenuhi 

kriteria ketuntasan 

minimal 

 Respon peserta didik 
terhadap proses 

pembelajaran baik 

dan berjalan dengan 

aktif  

1,2,3 

2. Gambaran 

pemanfaatan teknologi 

informasi dalam 

proses pembelajaran 

 Peserta didik kelas 

IX memiliki 

smartphone 

 Fasilitas teknologi 
disekolah 

mendukung 

 Pembelajaran yang 
digunakan 

menggunakan 

teknologi yang 

mengikuti 

perkembangan 

zaman  

 Penggunaan media 
pembelajaran 

menggunakan 

teknologi informasi 

sesuai dengan 

kebutuhan peserta 

didik dan tetap 

diawasi oleh guru 

 Ketertarikan dengan 

media pembelajaran 

berbasis TI 

4,5,6,7,8,9 



 

khususnya media 

sosial online 

 Pengembangan 

media pembelajaran 

berbasis TI dengan 

tujuan 

mempermudah 

proses pembelajaran 

serta minat belajar 

peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 2 

Hasil wawancara dengan guru fisika MTs N 2 Bandar Lampung 
No Pertanyaan Jawaban 

1 Pada saat pembelajaran dikelas, 

apakah menurut Bapak/Ibu 

pembelajaran fisika sudah berjalan 

dengan baik ? 

Iya, Sudah cukup baik 

2 Bagaimana gambaran deskriptif 

prestasi belajar peserta didik ?            

Untuk peserta didik dengan kelas 

unggulan hasilnya memuaskan rata – 

rata diatas KKM namun untuk kelas 

reluger masih banyak nilai di bawah 

KKM 

3 Bagaimana respon peserta didik 

terhadap mata pelajaran fisika ? 

Untuk materi fisika yang 

berhubungan dengan ekperimen 

peserta didik cukup tertarik namun 

untuk materi fisika diluar ekperimen 

seperti menghitung agak kurang dan 

hal tersebut menyebabkan nilai pada 

mata pelajaran fisika relatif di bawah 

KKM 

4 Apakah peserta didik khususnya 

kelas IX di sekolah ini memiliki 

smartphone ? 

Iya 

5 Apakah fasilitas teknologi di sekolah 

mendukung proses  pembelajaran di 

kelas khususnya pelajaran fisika ? 

Iya, sangat mendukung 

6 Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan 

teknologi pada saat pembelajaran 

fisika ? 

Untuk saat ini hanya penggunaan 

proyektor LCD yang digunakan 

untuk menampilkan video, slide 

power point dll 

7 Apakah Bapak/Ibu pernah 

memanfaatkan teknologi informasi 

(online) pada pembelajaran fisika ? 

Belum pernah 

8 Apakah Bapak/Ibu tertarik 

menghubungkan antara smartphone 

yang dimiliki peserta didik dengan  

perkembangan teknologi informasi 

khususnya media sosial (online) 

sebagai suplemen pembelajaran? 

Iya sangat tertarik 

9 Apakah Bapak/Ibu setuju apabila 

smarthphone (mobile –learning) 

Setuju, semoga dapat mempermudah 

proses pembelajaran dan dapat 



 

peserta didik dikembangkan dengan  

media sosial (online) schoology? 

meningkatkan minat belajar siswa 

pada pelajaran fisika 

 

             Bandar Lampung,  22 Februari  2017 

Responden Guru Mata Pelajaran Fisika 

 

 

                         Lukman Hakim, S.Pd, M.Pd 

 

 

  



 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 

(AHLI MATERI) 

 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING DENGAN APLIKASI 

SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA MATERI 

KEMAGNETAN 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IX/ II (GENAP) 

Pokok Bahasan : KEMAGNETAN 

A. Kompetensi Isi 

KI   3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin  tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI   4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  

B. Kompetensi Dasar 

3.6 Mendeskripsikan konsep medan magnet, induksi elektromagnetik, dan 

penggunaannya dalam produk teknologi. 

4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip 

elektromagnetik dan induksi elektromagnetik. 

C. Aspek yang Diukur 

 1. Kualitas Isi 

 2. Keterbahasaan 

 3.Keterlaksanaan 

No Aspek Indikator No Item 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Kualitas Isi - Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

- Kesesuaian materi 

dengan Tujuan 

- Aktualisasi materi yang 

disajikan 

1,2,3, dan 4 

2 Kebahasaan  - Lugas 

- Komukatif  
7 

3 Keterlaksanaan  - Materi mudah dipahami 

- Keruntutan alur pikir  
5, 6  



 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 

(AHLI MEDIA/TEKNOLOGI) 

 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING DENGAN APLIKASI 

SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA MATERI 

KEMAGNETAN 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Komunikasi 

visual (media) 

- Komunikatif (bahasa mudah 

dipahami) 

- Kreatif dan inovatif (media ajar 

menarik) 

- Kesederhanaan 

- Pemilihan jenis huruf 

- Pemilihan ukuran huruf 

- Pengaturan jarak 

- Keterbacaan teks 

- Ketepatan penempatan gambar 

- Keseimbangan proporsi gambar 

- Kesesuaian gambar yang 

mendukung materi 

- Pengaturan tata letak 

- Komposisi warna 

- Keserasian pemilihan warna 

- Kerapihan media pembelajaran 

- Kemenarikan media 

pembelajaran 

- Kemenarikan gambar yang 

disajikan 

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

,8,9,10,11,1

2,13,14,15 

dan 16 

2 Teknologi 

 

- Keefektifan penggunaan 

teknologi  

- Keefisienan dalam 

pengembangan 

- Reliabilitas (kehandalan dalam 

pemakaian) 

- Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah) 

- Usabilitas (mudah digunakan) 

- Ketepatan memilih media sosial 

schoology 

- Kejelasan petunjuk penggunaan 

17,18,19,20,

21,22,23,24,

25 dan 26 



 

media sosial schoology 

- Reusabilitas (dapat digunakan 

kembali) 

- Kemenarikan media ajar dengan 

media sosial schoology 

Kepraktisan sebagai media ajar 
 

  



 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN  

(RESPON GURU) 

 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING DENGAN APLIKASI 

SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA MATERI 

KEMAGNETAN 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Pembelajaran - Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

- Aktualisas materi 

- Penyajian materi pada 

materi ajar 

- Kesesuaian soal terhadap 

materi  

- Keruntutan alur pikir 

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

2 Rekayasa 

Bahan Ajar 

- Kejeasan dan kemudahan 

penggunaan media sosial 

schoology 

10,11 dan 12 

3 Komunnikasi 

Visual 

- Kreatif dan inovatif 

- Kejelasan desain 

- Kemenarikan desain ( 

warna , gambar dan 

huruf) 

13,14,15,16,17,18,19 

dan 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN  

(RESPON PESERTA DIDIK) 

 

PENGEMBANGAN MEDIA MOBILE LEARNING DENGAN APLIKASI 

SCHOOLOGY SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA MATERI 

KEMAGNETAN 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Rekayasa Media - Kemudahan pemakaian 

dan pengelolaan 

- Kejelasan penggunaan 

media 

1,2,dan 3 

2 Komunikasi Visual - Komunikatif 

- Inovatif 

- Kemenarikan pemilihan 

komponen desain 

4,5,6,7,8,9, dan 

10 

3 Pembelajaran - Memotivasi 

- Kejelasan materi 

- Kesesuaian soal dengan 

materi 

- Bahasa yang mudah 

dipahami   

11,12,13,14 dan 

15  

 

 


