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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MOBILE 

PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK SISWA SMP 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan mengetahui kelayakan media 

pembelajaran berbasis mobile pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa 

SMP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D) serta menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari Analyze 

(analisis), Design (desain), Development (pengembangan), Implementation 

(implementasi), dan  Evaluation (evaluasi). Pengembangan media pembelajaran 

menggunakan software Construct 2. Dilakukan uji kelayakan yang pertama kepada 

ahli media sebanyak tiga dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta 

mendapatkan hasil rata-rata nilai V sebesar 0,84 dinyatakan valid. Hasil uji 

reliabilitas ahli media mendapatkan nilai 0,762 masuk dalam reliabilitas tinggi. 

Kemudian diujicobakan kepada ahli materi yaitu tiga guru SMP Negeri 2 

Kedawung Sragen memperoleh nilai rata-rata V sebesar 0,86 dinyatakan valid. 

Hasil reliabilitas ahli materi mendapat nilai 0,783 dinyatakan reliabilitas tinggi. 

Hasil uji interpretasi berupa persentase dilakukan oleh 14 responden siswa SMP 

Negeri 2 Kedawung Sragen kelas VII diperoleh nilai sebesar 63% yang termasuk 

dalam kategori “Setuju”. 

 

Kata Kunci: media pembelajaran, mobile, pencemaran lingkungan 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to develop and know the feasibility of mobile-based 

learning media on environmental pollution materials for junior high school 

students. This research uses Research and Development (R&D) research methods 

and uses ADDIE development models consisting of Analyze, Design, 

Development, Implementation, and Evaluation. Learning media development using 

Construct 2 software. Conducted the first feasibility test to media experts as many 

as three lecturers of the University of Muhammadiyah Surakarta get an average 

result of A value of 0.84 declared valid. The results of the media expert reliability 

test get a value of 0.762 entered into high reliability. Then piloted to material 

experts, namely three teachers of State Junior High School 2 Kedawung Sragen 

obtained an average grade of V of 0.86 declared valid. The results of material expert 

reliability got a value of 0.783 expressed high reliability. The results of the 

interpretation test in the form of percentages conducted by 14 respondents of State 

Junior High School 2 Kedawung Sragen class VII obtained a score of 63% which 

falls into the category "Agree". 

 

Keywords: learning media, mobile, environmental pollution, construct 2 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan informatika pada saat ini melaju sangat cepat di 

berbagai bidang, tanpa kecuali bidang pendidikan. Berdasarkan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah banyak menggunakan 

berbagai macam media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat, metode, 

teknik yang digunakan oleh seorang guru sebagai perantara komunikasi dengan 

siswanya agar lebih efektif (Tahel & Ginting, 2019). Menurut Huda (2020), media 

pembelajaran bisa berbasis offline maupun online tergantung dari kebijakan guru 

dan kondisi siswanya. Pembelajaran pada saat ini mayoritas menggunakan 

kurikulum 2013 yang menekankan pemanfaaan teknologi dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Permendikbud No. 45 Tahun 

2015 pasal 6 ayat 2b bahwa pemanfaatan TIK di sekolah/madrasah sebagai sarana 

untuk mengeksplorasi sumber belajar. 

Pembelajaran berbasis mobile merupakan salah satu pemanfaatan teknologi 

untuk media pembelajaran. Pembelajaran berbasis mobile (mobile learning) 

mengacu pada penggunaan perangkat TI genggam seperti PDA (Personal Digital 

Asistant), ponsel, laptop, dan tablet PC (Munoto et al., 2020). Penggunaan 

smartphone juga mempengaruhi penggunaan internet. Pengguna internet di 

Indonesia tahun 2019 pada usia paling produktif digunakan oleh siswa mencapai 

89,7% (Sumual et al., 2019). Dengan mobile learning, siswa dapat belajar dimana 

saja dan kapan saja. Tetapi faktanya pada observasi sekolah dalam penelitian ini 

penggunaan perangkat mobile atau smartphone untuk proses pembelajaran kurang 

maksimal. Siswa lebih banyak menggunakan smartphone untuk bersenang-senang 

dengan hal lain yang dapat menyita waktu untuk belajar. Media pembelajaran yang 

disediakan juga tidak banyak menggunakan teknologi, seperti masih digunakannya 

buku paket dan menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran tersebut dirasa kurang menarik bagi siswa untuk 

belajar sehingga siswa kurang tertarik serta merasa bosan untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Hal senada juga diungkapkan oleh Sasmita & Purnamasari (2018) 

bahwa metode konvensional kurang menarik perhatian siswa, cenderung merasa 

jenuh, serta siswa menjadi pasif dan hanya berfokus pada penjelasan guru. 
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Tipe pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan lingkungan itu 

saling berhubungan. Pembelajaran IPA memiliki strategi yang diharapkan mampu 

mengedepankan lingkungan sebagai sumber belajar dan memberi sebuah 

pengalaman belajar yang mempunyai makna (Priya, 2018). Hasil observasi dan 

wawancara dengan guru, pada mata pelajaran IPA khususnya materi pencemaran 

lingkungan merupakan penggambaran bagaimana terjadinya suatu fenomena yang 

dapat mencemari lingkungan. Karena belum adanya media pembelajaran dengan 

teknologi yang maksimal maka dalam mempelajari materi pencemaran lingkungan 

hanya menggunakan buku dan metode konvensional seperti yang dijelaskan 

sebelumnya. Maka dari itu, guru juga mendukung untuk pembuatan dalam media 

pembelajaran diberikan video animasi yang menggambarkan tentang terjadinya 

pencemaran lingkungan serta memberi saran untuk materi disesuaikan dengan RPP 

pada materi tersebut. 

Dalam pengamatan di sekolah yaitu SMP Negeri 2 Kedawung Sragen ini 

merupakan sekolah Adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang peduli 

lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Program Adiwiyata di 

sekolah merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan melalui pendidikan (Bahrudin, 2017). Didukung dengan 

hal tersebut, pembelajaran materi pencemaran lingkungan juga sekaligus untuk 

memotivasi siswa membangun lingkungan yang bersih sesuai program sekolah.   

Berdasarkan paparan diatas, peniliti ingin mengembangkan sebuah media 

pembelajaran berbasis mobile dengan pemanfaatan teknologi untuk materi 

pencemaran lingkungan. Dengan menggunakan perangkat seluler (android), siswa 

akan memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk belajar dengan benar serta 

dapat mengetahui visualisasi bagaimana pencemaran lingkungan terjadi melalui 

animasi video. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan sebuah software 

yaitu software Construct 2. Menurut Permana (2016), Construct 2 adalah sebuah 

tool berbasis HTML 5 untuk menciptakan sebuah permainan atau game. 

Dibandingkan dengan buku atau modul yang digunakan dalam pembelajaran 

konvensional sebelumnya, pembelajaran berbasis mobile lebih efisien karena 

mempelajari materi serta latihan dalam satu aplikasi yang interaktif dengan siswa. 
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Selain itu tidak perlu membawa buku untuk belajar, media pembelajaran ini hanya 

memerlukan sebuah smartphone.  

Pembelajaran berbasis mobile yang dikemas oleh IPTEK dapat sebagai 

pelengkap dan suplemen pembelajaran sehingga menghadirkan minat siswa untuk 

belajar dengan kemauan sendiri. Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh 

Rahmawati & Mukminan (2018) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa 

mobile learning mendukung kemandirian dan keberhasilan belajar peserta didik. 

Menurut Sattarov & Khaitova (2019), sebagian siswa modern secara teknis dan 

psikologis siap menggunakan teknologi seluler dalam pendidikan agar lebih efisien. 

Oleh karena itu, materi pencemaran lingkungan dihadirkan dalam bentuk aplikasi 

mobile untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran serta dapat 

belajar dengan mudah dimana dan kapan saja. 

 

 

2. METODE 

Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Sutama (2016) mengemukakan bahwa 

penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia pendidikan serta pembelajaran, 

penelitian pengembangan akan berfokus pada kajian bidang desain atau rancangan 

yaitu seperti model desain dan desain bahan ajar, produk (media), ataupun proses 

pembelajaran. Menurut Sugiyono (2009), tahapan dalam metode penelitian R&D 

sebagai berikut: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, 

(4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Uji coba produk, (7) Revisi produk, (8) 

Uji coba pemakaian, (9) Revisi produk, (10) Produksi masal. Dalam penelitian ini 

tidak sampai pada tahap produksi masal.Berdasarkan metode penelitian R&D, 

secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.1 Potensi dan masalah 

Pada pembelajaran materi pencemaran masih menggunakan metode 

konvensional dan media pembelajaran buku paket sehingga membuat siswa 
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kurang berminat dan merasa bosan. Dalam materi tersebut belum menerangkan 

penggambaran melalui animasi mengenai fenomena alam yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Selain itu, kondisi lingkungan siswa yang merupakan 

sekolah adiwiyata harus menanamkan rasa cinta terhadap lingkungannya. 

Didukung dengan hal tersebut, peneliti ingin mengembangkan sebuah media 

pembelajaran berbasis mobile pada materi pencemaran lingkungan. Media 

pembelajaran ini untuk mengedukasi para siswa mengenai lingkungan dan juga 

dapat digunakan sebagai pendamping ketika belajar agar tercipta suasana yang 

baru tidak menggunakan media buku saja. 

2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mengenai pengembangan media pembelajaran yaitu 

data dari  literatur  atau penelitian terdahulu, buku penelitian, RPP tentang 

materi, observasi, dan wawancara kepada pihak sekolah terkait pengembangan 

yang akan dilakukan. 

2.3 Desain Produk 

Pada desain produk media pembelajaran menggunakan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation). Model ADDIE menyediakan kerangka kerja umum yang 

terstruktur untuk pengembangan intervensi instruksional dan adanya evaluasi 

dan revisi dalam setiap tahapannya (Mustaji, 2013). 

 

Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE 

a. Analysis (Analisis) 
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Menganlisis kebutuhan apa saja untuk mulai mengembangkan media 

pembelajaran seperti kompetensi dasar materi, sumber materi, software, 

gambar, dan video yang sesuai untuk media pembelajaran. 

b. Design (Desain) 

Media pembelajaran dibuat dengan use case diagram supaya mudah 

dipahami alur kerjanya. Pemilihan warna, font, tombol, ukuran, dan bentuk 

tampilan harus sejelas mungkin dan tidak membuat bingung pengguna. 

Adapun rancangan use case diagram pada media pembelajaran yang 

dikembangkan bisa dilihat pada gambar dibawah. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 

c. Development (Pengembangan) 

Pada tahap pengembangan ini didasarkan pada rancangan-rancangan 

use case diagram yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengembangan 

media sendiri menggunakan sebuah software yaitu Construct 2. Berikut 

ini merupakan tampilan desain interface berupa mock up dari media 

pembelajaran berbasis mobile materi pencemaran lingkungan. 
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Gambar 3. Mock Up 

Menu Utama 

 
Gambar 4. Mock Up 

Menu Info 

 
Gambar 5. Mock 

Up Menu KD 

 
Gambar 6. Mock 

Up Menu Materi 

Belajar 

 

 
Gambar 7. Mock Up 

Tampilan Pop Up 

pada materi 

 
Gambar 8. Menu 

Video 

Pembelajaran 

 
Gambar 9. Mock 

Up Menu Latihan 

 
Gambar 10. Mock Up 

Tampilan Skor 

 
Gambar 11. Mock 

Up Menu Petunjuk 
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Gambar 12. Mock Up Menu Keluar 

 

d. Implementation (Implementasi) 

Penerapan media pembelajaran yang sudah berhasil dikembangkan 

untuk diujicobakan kepada siswa SMP sebagai objek penelitian. 

e. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap evaluasi ini, produk yang selesai dikembangkan akan 

dilakukan perbaikan dengan sistem yang lebih baik lagi untuk kedepannya. 

Tahap evaluasi dilakukan setelah keempat tahap sebelumnya selesai yaitu 

dengan melihat lembar angket untuk menilai kelayakan media yang telah 

diimplementasikan kepada ahli media, ahli materi, dan siswa untuk 

mendukung proses pembelajaran. 

2.4 Validasi Desain 

Validasi produk yaitu penilaian berdasarkan rasional sebelum digunakan 

oleh siswa. Validasi desain akan dilakukan oleh pakar ahli media dan ahli 

materi. Ahli media dan ahli materi akan menilai produk menggunakan 

instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti. 

a. Uji Validasi 

Teknik validitas isi menggunakan V value tiap item yang akan diukur. 

Variabel V merupakan teknik analisis yang digunakan pada uji ini. 

Dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Uji validitas dapat dilakukan 

sesuai rumus persamaan 1 sebagai berikut:  
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V = 
∑𝑆

[𝑛(𝑐−1)]
    (1) 

S = r – lo 

lo = angka penilaian terendah dari validasi 

r = pemberian angka dari penilai 

c = angka penilaian tertinggi dari validasi 

n = Banyaknya penilai 

 

 

Gambar 13. Tabel Aiken V 

Pada gambar 3.20 merupakan tabel Aiken V yang berfungsi untuk 

mengetahui valid atau tidaknya validitas sebuah item. Jika nilai V yang 

diperoleh semakin tinggi maka semakin akurat kevalidannya, dan 

sebaliknya jika nilai V yang diperoleh semakin rendah maka semakin 

kurang akurat kevalidannya. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti untuk menguji sejauh mana pengukuran dari suatu tes yang 

dilakukan tetap memiliki konsistensi setelah dilakukan berulang-ulang 

terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Koefisien dan pengujian 



 

10 
 

menggunakan Alpha Cronbach’s serta kriteria rentang Alpha Cronbach’s 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Rentang Uji Reliabilitas 

Rentan Alpha Cronbach’s Hasil 

α ≥ 0,8 Reliabilitas Sangat Tinggi 

0,6 ≤ α ≤ 0,799 Reliabilitas Tinggi 

0,4 ≤ α ≤ 0,599 Reliabilitas Cukup 

0,2 ≤ α < 0,399 Reliabilitas Rendah 

α < 0,2 Reliabilitas sangat rendah 

 

c. Uji Kelayakan dan Presentase Interpretasi 

Uji kelayakan dilakukan peniliti diperoleh dari pengisian kuisioner 

yang telah dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Hasil akhir yang 

diperoleh yaitu menggunakan rumus persamaan 2 berikut: 

 

Persentase kelayakan (%) = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% (2) 

 

Tabel 2. Kriteria Pengujian Kelayakan 

Presentase Interpretasi 

81% - 100% Sangat Layak 

61% - 80% Layak 

41% - 60% Cukup 

21% - 40% Kurang Layak 

1% - 20% Tidak Layak 

 

2.5 Revisi Desain 

Perbaikan desain dilakukan setelah penilaian dari ahli media dan ahli 

materi. Dicari kelemahan dari produk dan ditemukan solusi untuk 

memperbaikinya. Saran dan masukan ditampung oleh peneliti untuk 

memperbaiki produk yang dikembangkan supaya menjadi lebih baik lagi 

sebelum digunakan.  
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2.6 Uji Coba Produk 

Menguji coba produk kepada ahli media dan ahli materi, selain itu 

peneliti juga melakukan uji blackbox dan uji kompatibilitas untuk media 

pembelajaran. 

Tabel 3. Uji Blackbox 

No Item 
Kasus dan Hasil Uji 

Keterangan 
Skenario Output 

Menu Utama 

1. Menu 

Kompetensi 

Dasar 

Tap tombol 

Kompetensi 

Dasar 

Berpindah ke 

halaman 

kompetensi dasar 

materi 

Berfungsi 

2 Menu Materi Tap tombol 

materi 

Berpindah ke 

halaman materi 

bacaan 

Berfungsi 

3 Menu Video 

Pembelajaran 

Tap tombol 

Video 

Pembelajaran 

Berpindah ke 

halaman video 

animasi materi 

Berfungsi 

4 Menu 

Latihan 

Tap tombol 

Latihan 

Menampilkan 

ketentuan soal 

Berfungsi 

5 Menu 

Petunjuk 

Tap tombol 

Petunjuk 

Berpindah ke 

halaman petunjuk 

Berfungsi 

6 Menu Keluar Tap tombol 

Keluar 

Menampilkan pop 

up 

Berfungsi 

7 Backsound Tap tombol 

audio 

Menyalakan atau 

mematikan audio 

Berfungsi 

8 Info Tap tombol Info Menampilkan 

profil pengembang 

Berfungsi 

Menu Kompetensi Dasar 

9 Kembali Tap tombol 

kembali 

Kembali ke 

halaman menu 

utama 

Berfungsi 

Menu Materi 

10 Navigasi Tap tombol 

navigasi kanan 

dan kiri 

Berpindah 

halaman materi 

Berfungsi 
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11 Pop up Tap tombol 

berada didalam 

materi 

Menampilkan pop 

up materi 

Berfungsi 

12 Kembali Tap tombol 

kembali 

Berpindah ke 

menu utama 

Berfungsi 

Menu Video Pembelajaran 

13 Play Tap tombol play Memutar video 

animasi 

Berfungsi 

14 Pause Tap tombol 

pause 

Menjeda video 

animasi 

Berfungsi 

15 Slider Menggerakkan 

slider video ke 

kanan dan ke 

kiri 

Pemutaran video 

sesuai yang 

dikehendaki 

Berfungsi 

16 Kembali Tap tombol 

kembali 

Berpindah ke 

halaman menu 

utama 

Berfungsi 

Menu Video Petunjuk 

17 Navigasi Tap tombol 

navigasi kanan 

dan kiri 

Menggeser ke 

kanan dan ke kiri 

Berfungsi 

18 Kembali Tap tombol 

kembali 

Berpindah ke 

halaman menu 

utama 

Berfungsi 

Menu Latihan 

19 Mulai Tap tombol 

Kerjakan Soal 

Menuju soal 

latihan pertama 

Berfungsi 

20 Home Tap tombol 

home 

Berpindah ke 

menu utama 

Berfungsi 

21 Jawaban A Tap tombol 

jawaban A 

Memilih jawaban 

A 

Berfungsi 

22 Jawaban B Tap tombol 

jawaban B 

Memilih jawaban 

B 

Berfungsi 

23 Jawaban C Tap tombol 

jawaban C 

Memilih jawaban 

C 

Berfungsi 

24 Jawaban D Tap tombol 

jawaban D 

Memilih jawaban 

D 

Berfungsi 
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25 Ulangi Tap tombol 

ulangi pada 

halaman skor 

Menuju soal 

latihan pertama 

Berfungsi 

Menu Keluar 

26 Pilihan Ya Tap tombol Ya Keluar dari 

aplikasi media 

pembelajaran 

Berfungsi 

27 Pilihan Tidak Tap tombol 

Tidak 

Tidak keluar dari 

aplikasi media 

pembelajaran 

Berfungsi 

 

Pada tabel uji blackbox diketahui bahwa hasil uji blackbox pada media 

pembelajaran ini berjalan dan berfungsi dengan baik 100%. Perintah yang 

diberikan ke sistem dapat ditampilkan dan dijalankan sehingga sesuai dengan 

harapan dari peneliti. 

 

 
Gambar 14. Firebase Test Lab 

Dari hasil uji kompatibilitas ini dapat diketahui bahwa media 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik pada 4 brand/seri smartphone. 

Sehingga media pembelajaran memperoleh persentase 100% yang berarti 

bahwa media pembelajaran ini bersifat kompatibel. Pengujian ini 

menggunakan Firebase Test Lab yang telah disediakan oleh pihak Google. 

2.7 Revisi Produk 
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Perbaikan produk yang telah diujicobakan, kekurangan dari produk dapat 

diperbaiki oleh peneliti setelah mendapat penilaian dari segi media maupun 

dari segi materi pembelajaran. 

2.8 Uji Coba Pemakaian 

Setelah dilakukan berbagai pengujian oleh para ahli dan didapatkan 

bahwa produk dapat digunakan maka penerapan media pembelajaran akan diuji 

coba ke siswa. Siswa akan menggunakan media pembelajaran yang telah 

selesai dikembangkan lalu memberikan penilaian melalui angket yang telah 

disediakan. Penilaian siswa meliputi: 

a. Uji SUS (System Usability Scale) 

System Usability Scale (SUS) merupakan kuesioner yang dapat 

digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut 

pandang subjektif pengguna (Brooke, 2013). Kuesioner yang digunakan 

oleh peneliti mengacu pada angket SUS oleh John Brooke. Pada tabel 4 

dibawah ini merupakan kriteria penilaian range untuk System Usability 

Scale (SUS). 

Tabel 4. Penilaian Range SUS 

Jawaban Skor 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

Cukup 3 

Setuju 4 

Sangat setuju 5 

 

Beberapa aturan digunakan dalam perhitungan skor SUS ini, yaitu: 

1) Setiap pertanyaan bernomor ganjil maka skor yang didapat dari 

pengguna akan dikurangi 1. 

2) Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapatkan dari nilai 5 

dikurangi dengan skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. 

3) Skor SUS didapatkan dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan lalu 

dikali 2,5. 



 

15 
 

Aturan perhitungan diatas berlaku untuk setiap 1 responden. 

Selanjutnya skor SUS dari masing-masing responden dicari skor rata-

ratanya dengan cara menjumlahkan semua skor yang sudah dihitung lalu 

dibagi dengan banyaknya jumlah responden. Rumus perhitungan bisa 

dilihat pada persamaan 3 sebagai berikut: 

 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
    (3) 

�̅�  = skor rata-rata 

∑ 𝑥 = Jumlah skor SUS 

𝑛 = Jumlah responden 

Setelah menghitung keseluruhannya dengan rumus tersebut maka akan 

diperoleh sebuah kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada hasil yang 

dihitung sesuai dengan kategori SUS skor seperti berikut. 

 

Gambar 15. Kategori SUS Skor 

 

b. Hasil Uji Interpretasi dengan Likert 

Perhitungan dengan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan 

pendapat dari para responden yang telah mengisi kuisioner.  

Tabel 5. Skala Likert 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Hasil akhir dari perhitungan Likert dibuat dalam bentuk persentase. untuk 

menghitung perhitungan Likert adalah sebagai berikut: 

Skor Tertinggi  = jumlah responden x skor tertinggi likert 

Skor Terendah  = jumlah responden x skor terendah likert 

Indeks (%)  = (
Total skor

Skor tertinggi
) x 100% 

Setelah diperoleh hasil indeks dalam bentuk persentase, selanjutnya 

menentukan hasil interpretasi melalui tabel kriteria likert berikut. 

Tabel 6. Kriteria Uji Likert 

Keterangan Indeks 

Sangat Setuju 80% - 100% 

Setuju 60% - 79,99%  

Ragu-ragu 40% - 59,99% 

Tidak Setuju 20% - 39,99% 

Sangat Tidak Setuju 0% - 19,99% 

 

2.9 Revisi Produk 

Perbaikan produk setelah semua yang dilakukan dalam penelitian ini jika 

terdapat kelemahan dari media pembelajaran. Dapat dilihat dari penilaian yang 

telah dilakukan oleh siswa. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Pengembangan Media Pembelajaran 

Berdasarkan prosedur pengembangan dan uji coba produk, maka 

peneliti berhasil mengembangkan sebuah media pembelajaran 

berbasis mobile pada materi pencemaran untuk siswa SMP kelas VII. 

Media pembelajaran dibangun dengan software Construct 2 r277 serta 

dukungan dari beberapa software lain seperti Powerpoint, Power 

Director, dan Volt Builder. Pengembangan media pembelajaran 
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disesuaikan dengan rancangan mock up yang sebelumnya sudah 

dibuat oleh peneliti. 

 

 
Gambar 16. Proses Desain dengan Construct 2 

Menjelaskan proses mengenai implementasi dari rancangan desain 

ke pengembangan media pembelajaran. Pengembang menggunakan 

banyak objek dan fungsi yang telah disediakan dari software 

Construct 2 maupun impor dari sumber lain guna memaksimalkan 

pengembangan media pembelajaran. 

 

 
Gambar 17. Ekspor Media Pembelajaran menjadi Aplikasi Android 

Proses menjadikan media pembelajaran berbentuk aplikasi supaya 

dapat diinstall pada smartphone. Untuk melakukan peluncuran media 

ini menggunakan Volt Builder yang dapat diakses melalui website. 
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Gambar 18. Menu Utama 

 

Gambar 19. Menu Info 

Gambar 18 merupakan halaman menu utama ketika pertama kali 

membuka aplikasi media pembelajaran. Menu utama akan 

menampilkan semua pilihan menu yang ada pada media 

pembelajaran. Terdapat menu Kompetensi Dasar, menu Materi, menu 

Video Pembelajaran, menu Latihan, menu Petunjuk, dan menu 

Keluar. Terdapat tombol untuk mematikan atau menyalakan 

backsound dan tombol info. Pada gambar 19 merupakan halaman 

profil atau info dari pengembang media pembelajaran, menu ini 

berisikan tentang data diri pengembang. 
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Gambar 20. Menu Kompetensi 

Dasar 

 

Gambar 21. Menu 

Petunjuk 

Pada gambar 20 merupakan halaman yang tampil ketika pengguna 

mengarah ke menu Kompetensi Dasar. Terdapat beberapa kompetensi 

dasar yang sudah diuaraikan sesuai dengan materi pencemaran 

lingkungan. Disini kompetensi dasar dimaksudkan sebagai acuan 

untuk siswa mengetahui materi yang akan dipelajari. 

Pada gambar 21 merupakan tampilan dari halaman menu petunjuk. 

Pada halaman ini memuat hasil beberapa screenshot dari media 

pembelajaran. Pada halaman ini juga terdapat navigasi ke kanan dan 

ke kiri serta tombol kembali. 
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Gambar 22. Menu Materi 

 

Gambar 23. Tampilan Pop Up 

Materi 

Pada gambar 22 ditampilkan menu materi dengan sistem seperti 

buku yaitu menggunakan halaman. Terdapat tujuh halaman atau slide 

didalamnya, untuk berganti halaman dapat menekan tombol navigasi 

ke kanan dan ke kiri.  

Pada gambar 23 merupakan tampilan ketika pengguna menekan 

tombol yang mengacu ke objek dalam materi. Jadi pada halaman 

materi terdapat beberapa tombol yang akan memunculkan Pop Up 

ketika ditekan. Tombol-tombol ini terlihat mencolok pada halaman 

materi karena berwarna. Untuk menutup pop up dapat menekan tanda 

silang yang terletak di pojok kanan atas pada pop up. 

 



 

21 
 

 

Gambar 24. Menu Video 

Pembelajaran 

 

Gambar 25. Tampilan 

Ketentuan Soal 

Pada gambar 24 adalah tampilan video animasi pembelajaran 

ketika pengguna ingin belajar materi yang berbentuk video. Video 

pembelajaran dibuat oleh pengembang kemudian diupload ke 

Youtube, lalu dimasukkan ke media pembelajaran ini. Video dapat 

dilihat secara landscape atau layar penuh. Pada gambar 25 merupakan 

tampilan setelah memilih menu latihan dan sebelum mengerjakan 

latihan. Tujuannya untuk memberitahukan kepada pengguna 

mengenai soal yang akan dikerjakan. Jika menekan tombol ‘Kerjakan 

Soal’ langsung menuju soal pertama. 
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Gambar 26. Menu Latihan 

 

Gambar 27. Tampilan Skor 

Pada gambar 26 merupakan soal latihan berupa kuis yang 

berjumlah 20 soal. Kemudian pilihan jawaban berjumlah empat 

jawaban, pengguna harus menjawab soal yang ditampilkan untuk 

mendapatkan skor. Jika ingin kembali ke menu utama dapat menekan 

tombol home. 

Pada gambar 27 merupakan hasil skor setelah pengguna 

menyelesaikan menjawab semua soal. Dibawah skor terdapat dua 

tombol untuk memilih kembali ke menu utama atau ingin mengulangi 

latihan. Pengguna dapat mengulang latihan sampai merasa skor yang 

diperoleh sudah dirasa baik. 
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Gambar 28. Menu Keluar 

Pada gambar 28 ini merupakan menu untuk keluar dari aplikasi, 

pengguna dapat memilih akan keluar dari aplikasi media 

pembelajaran atau tidak. 

3.1.2 Kelayakan Media Pembelajaran 

Untuk menguji kelayakan media pembelajaran dilakukan 

pengujian dari ahli media dan ahli materi. Kritik dan Saran dari ahli 

media maupun ahli materi digunakan untuk penyempurnaan media 

pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti. Selain itu, untuk 

implementasi akan diujicobakan ke siswa dan dilakukan penilaian 

untuk tahap evaluasi. 

a. Pengujian Ahli Media 

1) Uji Validitas 

Pengujian ahli media dilakukan oleh tiga responden yang 

merupakan dosen berasal dari program studi Pendidikan Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Uji 

validitas menggunakan uji aiken’s v. Hasil penilaian dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 7. Hasil Penilaian Ahli Media 

Aspek 
Responden 

∑ 𝐒 V 
1 2 3 

E
fi

si
en

si
 

Item 

1 

r 3 3 4 
7 0,78 

s 2 2 3 

Item 

2 

r 3 4 3 
7 0,78 

s 2 3 2 

Item 

3 

r 3 4 4 
8 0,89 

s 2 3 3 

Item 

4 

r 3 3 3 
6 0,67 

s 2 2 2 

T
am

p
il

an
 

Item 

5 

r 4 4 4 
9 1 

s 3 3 3 

Item 

6 

r 3 3 4 
7 0,78 

s 2 2 3 

Item 

7 

r 3 4 4 
8 0,89 

s 2 3 3 

Item 

8 

r 4 3 3 
7 0,78 

s 3 2 2 

Item 

9 

r 4 4 4 
9 1 

s 3 3 3 

Item 

10 

r 4 3 3 
7 0,78 

s 3 2 2 

Item 

11 

r 4 4 4 
9 1 

s 3 3 3 

Item 

12 

r 4 4 4 
9 1 

s 3 3 3 

Item 

13 

r 4 3 3 
7 

0,78 

 s 3 2 2 

K
u
al

it
as

 T
ek

n
is

 

d
an

 K
ee

fe
k
ti

fa
n
 

P
ro

g
ra

m
 

Item 

14 

r 4 3 3 
6 0,67 

s 3 2 2 

Item 

15 

r 3 4 3 
7 0,78 

s 2 3 2 

Item 

16 

r 3 4 4 
8 0,89 

s 2 3 3 

P
er

an
g
k
at

 

L
u
n
ak

 

Item 

17 

r 4 3 3 
7 0,78 

s 3 2 2 

Item 

18 

r 4 4 4 
9 1 

s 3 3 3 
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Item 

19 

r 2 3 4 
6 0,67 

s 1 2 3 

Item 

20 

r 3 3 4 
7 0,89 

s 2 2 3 

Jumlah 16,79 

 

Nilai rata-rata = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑡𝑒𝑚
 

Nilai rata-rata = 
16,04

20
 = 0,84 

Pada tabel Aiken V terdapat ketentuan bahwa limit untuk 20 

item yaitu dengan lower limit bernilai 0,64 dan upper limit 

bernilai 0,93 atau nilai V bernilai 0,83. Dari hasil diatas 

menunjukkan bahwa 20 item yang diuji memiliki nilai V 0,84 

maka dapat disimpulkan bahwa validasi isi oleh ahli media ini 

valid karena sesuai dengan acuan limit pada tabel aiken. 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk  mengetahui kereliabelan 

sebuah data yang telah dinilai oleh ahli media. Hasil uji 

reliabilitas dari ahli media terdapat pada tabel 8 dan tabel 9 

dibawah ini. 

Tabel 8. Case Processing Summary Ahli Media 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 3 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 3 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Tabel case processing summary yaitu informasi mengenai 

jumlah responden (N) yang dianalisis dalam program SPSS. 

Jumlah responden atau N sebanyak tiga dosen Prodi Pendidikan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Karena tidak ada data yang kosong, maka jumlah valid adalah 

100%. 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Ahli Media  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.762 20 

 

Banyaknya item (N of Items) ada 20 item dengan nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,762. Karena nilai yang didapat 

tersebut merupakan rentang nilai dari 0,6 ≤ α ≤ 0,799, maka 

berdasarkan kriteria uji reliabilitas mendapatkan hasil bahwa 

ke-20 item atau semua item pertanyaan pada angket adalah 

reliabilitas tinggi. 

  

3) Uji Kelayakan dan Presentase Interpretasi 

 
Gambar 29. Grafik Persentase Interpretasi Ahli Media 

Pada gambar 29 merupakan grafik yang menunjukkan 

presentase interpretasi dari item 1 sampai dengan item 20 oleh 

ahli media. Dari 20 item tersebut memiliki interpretasi diatas 60 

jadi dapat disimpulkan bahwa semua item instrument ahli media 

layak dipergunakan kembali. 

 

b. Pengujian Ahli Materi 

1) Uji Validitas 
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Penilaian ahli materi melalui uji validitas dilakukan oleh tiga 

responden yang merupakan guru SMP Negeri 2 Kedawung 

Sragen. Hasil penilaian ahli materi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel 10. Hasil Penilaian Ahli Materi 

Aspek 
Responden 

∑ 𝐒 V 
1 2 3 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Item 1 
r 3 3 3 

6 0,67 
s 2 2 2 

Item 2 
r 3 4 3 

7 0,78 
s 2 3 2 

Item 3 
r 4 4 3 

8 0,89 
s 3 3 2 

Item 4 
r 3 3 3 

6 0,67 
s 2 2 2 

Item 5 
r 3 4 3 

7 0,78 
s 2 3 2 

Item 6 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Item 7 
r 3 3 3 

6 0,67 
s 2 2 2 

Item 8 
r 4 4 3 

8 0,89 
s 3 3 2 

Item 9 
r 4 4 3 

8 0,89 
s 3 3 2 

Item 10 
r 3 4 4 

7 0,78 
s 2 3 3 

Item 11 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Is
i 

Item 12 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Item 13 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Item 14 
r 3 4 3 

7 0,78 
s 2 3 2 

Item 15 
r 3 4 4 

8 0,89 
s 2 3 3 
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Item 16 
r 4 3 3 

7 0,78 
s 3 2 2 

Item 17 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Item 18 
r 3 4 4 

8 0,89 
s 2 3 3 

Item 19 
r 4 4 4 

9 1 
s 3 3 3 

Item 20 
r 3 4 3 

7 0,78 
s 2 3 2 

Jumlah 17,25 

 

Nilai rata-rata = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑡𝑒𝑚
 

Nilai rata-rata = 
17,25

20
 = 0,8625 

Pada tabel aiken’v terdapat ketentuan bahwa limit untuk 20 

item yaitu dengan lower limit bernilai 0,64 dan upper limit 

bernilai 0,93 atau nilai V bernilai 0,83. Sedangkan hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa 20 item yang diuji memiliki 

nilai V yaitu 0,86 maka dapat disimpulkan bahwa validasi isi 

oleh ahli media ini valid karena sesuai dengan acuan limit pada 

tabel aiken. 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kereliabelan 

sebuah data yang telah dinilai oleh ahli materi. Uji reliabilitas 

dilakukan oleh tiga responden, hasil uji reliabilitas dari ahli 

materi terdapat pada tabel 11 dan tabel 12 dibawah ini. 

 

Tabel 11. Case Processing Summary Ahli Materi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 3 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 3 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Tabel case processing summary yaitu informasi mengenai 

jumlah responden (N) yang dianalisis dalam program SPSS. 

Jumlah responden atau N sebanyak tiga guru SMPN 2 

Kedawung Sragen. Karena tidak ada data yang kosong, maka 

jumlah valid adalah 100%. 

 

Tabel 12. Hasil Reliabilitas Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 merupakan hasil uji reliabilitas yang disebut dengan 

reliability statistics. Banyaknya item (N of Items) ada 20 item 

dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 0,783. Karena nilai yang 

didapat tersebut merupakan rentang nilai dari 0,6 ≤ α ≤ 0,799, 

maka berdasarkan kriteria uji reliabilitas mendapatkan hasil 

bahwa ke-20 item atau semua item pertanyaan pada angket 

adalah reliabilitas tinggi. 

 

3) Uji Kelayakan dan Persentase Interpretasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.783 20 
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Gambar 30. Grafik Persentase Interpretasi Ahli Materi 

Pada gambar 30 merupakan grafik yang menunjukkan 

presentase interpretasi oleh ahli materi. Dari 20 item tersebut 

memiliki interpretasi diatas 60 jadi dapat disimpulkan bahwa 

semua item instrument ahli materi layak dipergunakan kembali. 

 

c. Penilaian Siswa 

1) Uji SUS (System Usability Scale) 

Pada uji ini dilakukan oleh 14 siswa SMP Negeri 2 Kedawung 

yang telah menggunakan media pembelajaran. Sesuai dengan 

uji John Brooke, hasil penilaian dapat dilihat pada tabel 13 

berikut. 

Tabel 13. Hasil Angket Siswa 

Nama 

Responden 

Butir Pertanyaan 
Total 

SUS Skor 

(total*2,5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aldi Dwi 

Priyanto 
4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 33 82,5 

Anggi Pertiwi 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 34 85 

Daniel 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 35 87,5 

Deviana 

Maluar J. 
3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 33 82,5 

Devika 

Yunita Sari 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 95 
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Dyah Tutut 

H. 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 80 

Feyko Junior 

D.H 
2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 34 85 

Filham 

Argata Putra 
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 80 

Hanny 

Novitasari 
4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 34 85 

Ika 

Nurhandayani 
4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 32 80 

Jesica 

Anastasya 
3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 35 87,5 

Juna Surya 

Gunawan 
2 4 3 4 2 4 4 4 4 2 33 82,5 

Kholid 

Saifulloh 
3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 28 70 

Lusi Nur 

Ismawati 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 87,5 

Total 1170 

 

Nilai rata-rata =  
∑ 𝑥

𝑛
 

Nilai rata-rata = 
1170

14
 = 83,57 

Data diatas merupakan nilai rata-rata dari angket yang diisi oleh 

14 siswa SMP Negeri 2 Kedawung Sragen. Hasil nilai rata-rata 

diperoleh nilai 83,57. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa menurut tabel kriteria perhitungan SUS, termasuk dalam 

kategori Acceptable atau dapat diterima. 

 

2) Hasil Uji Interpretasi dengan Likert  

Hasil uji interpretasi menunjukkan hasil data berupa 

persentase. Pada tahap uji ini didasarkan pada angket yang telah 

diisi oleh siswa, hasilnya dapat dilihat pada tabel 14 berikut. 
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Tabel 14. Hasil Uji Interpretasi 

No PERNYATAAN 
SKOR PENILAIAN 

STS TS C S SS 

1 Menurut saya, saya menyukai 

media pembelajaran ini 

sehingga akan 

menggunakannya berkali-

kali 

0 0 2 5 7 

2 Menurut saya, media 

pembelajaran ini terlalu rumit 

untuk digunakan 

7 4 3 0 0 

3 

Menurut saya, media 

pembelajaran ini mudah 

digunakan 

0 0 1 6 7 

4 

Saya membutuhkan bantuan 

orang lain untuk 

menggunakan media 

pembelajaran ini (tidak dapat 

menggunakan sendiri tanpa 

dibantu) 

4 7 3 0 0 

5 

Saya menganggap bagian-

bagian media pembelajaran 

ini dapat digunakan dengan 

baik 

0 0 1 6 7 

6 

Menurut saya, cara 

menggunakan media 

pembelajaran ini 

membingungkan 

6 6 2 0 0 

7 

Menurut saya, orang lain 

akan belajar menggunakan 

media pembelajaran ini 

dengan sangat cepat (mudah) 

0 0 0 6 8 

8 

Saya menganggap media 

pembelajaran ini sulit 

digunakan. 

5 4 5 0 0 

9 

Saya merasa bisa 

menggunakan media 

pembelajaran ini 

0 0 0 5 9 
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10 

Saya perlu belajar banyak 

untuk dapat menggunakan 

media pembelajaran ini 

6 6 2 0 0 

Total 28 27 18 28 39 

 

Skor hasil pengujian: 

Total responden (per kategori) x bobot nilai (per kategori) 

= (28 x 1) + (27 x 2) + (18 x 3) + (28 x 4) + (39 x 5) 

= 28 + 54 + 54 + 112 + 195 

= 443 

Skor Tertinggi: 

= 10 (total pertanyaan) x 5 (total kategori) x 14 (total responden) 

= 700 

Persentase: 

= (
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
) x 100% 

= (
443

700
) x 100% 

= 0,63 x 100% 

= 63% 

 

Hasil penilaian akhir menggunakan perhitungan likert yaitu 

persentase pengujian dilakukan oleh 14 responden siswa SMP 

Negeri 2 Kedawung Sragen yang mendapatkan nilai persentase 

sebesar 63%. Berdasarkan kriteria tabel uji likert hasil tersebut 

dikategorikan “Setuju” karena berada pada rentang 60%-

79,99%. 

 

3.2 Pembahasan 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti ialah sebuah media 

pembelajaran yang diujicobakan pada siswa SMP Negeri 2 Kedawung 

Sragen untuk mendukung kegiatan belajar siswa secara mandiri pada materi 

pembelajaran pencemaran lingkungan. Media pembelajaran ini memiliki 

beberapa fitur didalamnya seperti kompetensi dasar, materi, video animasi, 
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kuis, dan penilaian kuis. Media pembelajaran ini diujicobakan ke 14 siswa 

yang bertujuan untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar materi 

pencemaran lingkungan secara mandiri. 

Ahli Media yaitu tiga dosen dari prodi PTI UMS dan ahli materi yaitu 

tiga guru dari SMP Negeri 2 Kedawung Sragen telah menguji coba media 

yang akan diterapkan ke siswa. Peneliti juga melakukan pengujian mandiri 

yaitu uji fungsionalitas (black box) dan uji kompatibilitas. Setelah diuji 

mandiri dan dievaluasi oleh pengembang, media pembelajaran ini baru 

diterapkan kepada para siswa. Media pembelajaran diuji cobakan kepada 14 

responden siswa kelas VII yang berada di SMP Negeri 2 Kedawung Sragen. 

Penghimpunan data dari ahli media, ahli materi, dan siswa 

menggunakan angket yang diisi lalu diolah untuk mengetahui kelayakan 

media pembelajaran yang diterapkan. Hasil saran dan masukan yang 

diberikan oleh ahli media dan ahli materi dijadikan sebagai evaluasi untuk 

media pembelajaran yang dikembangkan. 

Hasil penilaian ahli media menunjukkan: 1) Hasil rata-rata koefisien V 

bernilai sebesar 0,84 yang dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas ahli media 

mendapat nilai sebesar 0,762 dan dinyatakan termasuk reliabilitas tinggi. 2) 

Hasil rata-rata koefisien nilai V oleh ahli materi sebesar 0,86 yang 

dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas ahli materi diperoleh nilai 0,783 dan 

dapat dinyatakan reliabilitas tinggi. 3) Hasil dari penilaian pengguna atau 

siswa memperoleh nilai 83,57 dalam kriteria SUS bahwa hasil tersebut 

termasuk dalam kategori Acceptable. 4) Hasil uji interpretasi persentase 

yang dilakukan kepada siswa atau pengguna memberikan hasil nilai 

persentase sebesar 63% atau dimasukkan kategori “Setuju”. 

Berdasarkan penjelasan hasil data diatas maka dapat menarik 

kesimpulan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti 

ini bersifat valid, konsisten dan layak digunakan. Hasil data tersebut 

didapatkan setelah uji coba kepada ahli media, ahli materi, dan siswa. 

Dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam 

belajar mandiri menggunakan metode yang berbeda dan menyenangkan. 
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4. PENUTUP 

Peneliti telah berhasil mengembangkan sebuah media pembelajaran yang 

dihadirkan berbasis mobile pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa 

SMP. Media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan metode penelitian 

dan pengembangan atau Research and Development (R&D) dan media 

pembelajaran dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Di dalam media pembelajaran yang 

bernama “Peduli Lingkungan” ini memuat beberapa fitur yaitu seperti materi 

berupa bacaan teks dengan tombol, video pembelajaran berupa animasi, dan 

latihan berupa kuis. Pembuatan soal latihan pada kuis disesuaikan dengan materi 

yang ada dalam media pembelajaran. Latihan dapat diulang beberapa kali 

sehingga mendapatkan skor yang diinginkan. 

Media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti layak 

digunakan berdasarkan hasil perhitungan angket yang diberikan kepada ahli 

media, ahli materi, dan pengguna atau siswa. Pada penilaian ahli media 

mendapatkan hasil rata-rata koefisien V sebesar 0,84 yang berarti bersifat 

konsisten dan valid. Penilaian ahli materi dengan hasil rata-rata koefisien V 

sebesar 0,86 yang dapat dinyatakan valid. Hasil uji interpretasi berupa persentase 

yang dilakukan kepada 14 responden menunjukkan persentase sebesar 63% yang 

termasuk dalam kategori “Setuju”. 
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