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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Model pengembangan yang diadopsi adalah model Alessi & Trolip (2001). 

Model pengembangan ini dirumuskan terdiri dari 3 tahapan dan 3 atribut yang 

selalu ada di setiap tahap. 3 tahapan tersebut adalah planning (perencanaan), design 

(desain), dan development (pengembangan), sedangkan komponen atribut 

mencakup standar (standards), evaluasi berkelanjutan (ongoing evaluation), dan 

manajemen proyek (project management) yang menjadi pelengkap dan bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan produk. 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk mobile 

learning berbasis Android ini mengacu pada model Alessi & Trollip (2001: 411) 

yang diuraikan seperti pada gambar 4. Adapun 3 atribut yang selalu ada dalam 

setiap tahapannya yaitu: (1) standards, merupakan poin awal dan dasar (foundation) 

untuk menghasilkan proyek yang baik, standards mendefinisikan kualitas yang 

harus dicapai mulai dari tahap awal hingga akhir, (2) ongoing evaluation, 

melakukan fungsi untuk mengkritisi kualitas proyek yang akan dihasilkan, selama 

tahapan berlangsung, evaluasi terus dilakukan sehingga apabila terdapat kesalahan 

(tidak sesuai dengan standards) maka proyek dapat langsung diperbaiki, (3) project 

management, merupakan kegiatan yang mengontrol setiap tahap agar berjalan 
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sesuai dengan rencana dari awal hingga akhir, penentu keberhasilan sebuah proyek 

tergantung pada aspek manajemen proyek. 

 
Gambar 4. Prosedur Pengembangan Multimedia Adaptasi dari Alessi & Trollip 

1. Perencanaan 

a. Mendefinisikan ruang lingkup 

Ruang lingkup materi pelajaran berdasarkan silabus yang digunakan 

guru mata pelajaran IPS kelas VIII di MTs LB/A Yaketunis Yogyakarta. 

Materi yang dikembangkan dalam mobile learning berbasis android ialah 

pada mata pelajaran IPS di kelas VIII SMP/MTs. Pemilihan materi 

tersebut merupakan hasil dari wawancara dengan guru MTs Yaketunis 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang diangkat pada 

produk mobile learning berfokus pada pokok bahasan persiapan dan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk siswa kelas VIII SMP/MTs. 

Berikut kompetensi inti dan kompetensi dasar ruang lingkup materi 

persiapan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia: 

Perencanaan

• Mendefinisikan 
ruang lingkup

• Mengidentifikasikan 
karakteristik siswa

• Membuat dokumen 
perencanaan

• Menentukan dan 
mengumpulkan 
sumber-sumber

• Melakukan 
brainstorming

Desain

• Mengembangkan ide 
konten pembelajaran

• Mendeskripsikan 
program pendahuluan

• Membuat flowcart 
dan storyboard

Pengembangan

• Menyiapkan Teks

• Menulis kode 
program

• Menggabungkan 
bagian-bagian

• Menyiapkan materi 
pendukung

• Melakukan alpha test

• Membuat revisi

• Melakukan Beta test

• Membuat revisi akhir
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1) Kompetensi Inti 

Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dalam 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 

2) Kompetensi Dasar 

Memahami pembentukkan badan-badan untuk persiapan 

kemerdekaan Indonesia, memahami peristiwa-peristiwa menjelang 

kemerdekaan Indonesia dan memahami proses pelaksanaan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

b. Mengidentifikasikan karakteristik siswa 

Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengidentifikasi 

karakteristik siswa agar hasil pengembangan produk sesuai dan tepat 

sasaran dengan kebutuhan siswa. Identifikasi karakteristik siswa diperoleh 

dari data siswa kelas VIII MTs Yaketunis Yogyakarta. Berikut ini data 

siswa tersebut: 
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Tabel.1 Data Siswa MTs Yaketunis Yogyakarta 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Kecacatan 

Lowvision Total 

1. Siswa 1 Laki-laki 15 tahun  √ 

2 Siswa 2 Perempuan 14 tahun √  

3 Siswa 3 Perempuan 15 tahun  √ 

4 Siswa 4 Laki-laki 21 tahun √  

5 Siswa 5 Perempuan 14 tahun  √ 

6 Siswa 6 Perempuan 16 tahun √  

7 Siswa 7 Laki-laki 19 tahun  √ 

8 Siswa 8 Perempuan 15 tahun √  

9 Siswa 9 Perempuan 16 tahun √  

10 Siswa 10 Laki-laki 15 tahun √  

11 Siswa 11 Perempuan 15 tahun √  

12 Siswa 12 Laki-laki 21 tahun  √ 

Berdasarkan data di atas diperoleh karakteristik siswa berkisar antara 

umur 14 sampai 21 tahun dimana siswa memiliki tingkat kecerdasan dan 

tipe kecacatan berbeda-beda.  Berdasarkan identifikasi tersebut, materi 

dikemas dalam bentuk mobile learning menggunakan teknologi Text to 

Speech berbasis android yang dapat mengucapkan materi dalam bentuk 

teks. Pemilihan jenis media didasarkan dengan sebagian besar siswa 

memiliki smartphone android. 

c. Membuat dokumen perencanaan 

Proses dalam tahap ini yaitu pembuatan dokumen perencanaan, 

terdiri dari kebutuhan mengajar, naskah materi, dokumen naskah tes dan 

dokumen penilaian. Kebutuhan naskah materi berupa teks.  Dokumen 

naskah tes meliputi naskah kisi-kisi soal terdiri dari pretest dan posttest. 

Sedangkan dokumen penilaian berupa kisi-kisi dan angket untuk ahli 

materi, ahli media, ahli pembelajaran tunanetra dan respon siswa. 
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d. Menentukan dan mengumpulkan sumber-sumber 

Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menentukan 

sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam pengembangan produk 

mobile learning. Semua bahan dalam produk ini harus sesuai dengan 

analisis data untuk memenuhi kebutuhan siswa. Setelah hasil analisis 

kebutuhan diperoleh, peneliti menentukan dan mengumpulkan sumber-

sumber yang relevan dengan materi persiapan dan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Melalui langkah ini, peneliti mengamati dan 

menganalisis materi yang terkait dengan kompetensi inti, kompetensi 

dasar dan tujuan pembelajaran. Berikut ini beberapa sumber yang 

digunakan dalam produk mobile learning. 

1) Sumber teks untuk materi 

a) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas VIII 

Semester 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan tahun 2014. 

b) Buku IPS Kelas VIII  yang disusun oleh K. Wardiyatmoko 

dan diterbitkan oleh Erlangga. 

c) Buku IPS Terpadu 2 kelas VIII yang disusun oleh Sri 

Sudarmi, dkk. dan diterbitkan Tiga Serangkai. 

2) Sumber untuk pembuatan produk mobile learning 

a) Vocalizer damayanti yang diunduh dari:  

vocalizer-nvda.com/downloads 
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e. Melakukan brainstorming 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu berdiskusi dengan guru 

mata pelajaran IPS di MTs Yaketunis Yogyakarta mengenai materi, tujuan 

pembelajaran, konten dan desain untuk dikembangkan dalam produk 

mobile learning. 

2. Desain 

Semua data yang diperoleh dari tahap perencanaan dikumpulkan dan 

diproses pada tahap desain. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap desain 

diantaranya mengembangkan ide konten pembelajaran, melakukan analisis 

konsep dan tugas, mendeskripsikan program pendahuluan, membuat flowchart 

dan storyboard. Penjelasan lebih rinci ialah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan ide konten pembelajaran 

Ide konten pembelajaran yang digunakan mengacu pada silabus dan 

RPP IPS kelas VIII di MTs LB/A Yaketunis Yogyakarta. Proses dalam 

tahap ini yaitu mengembangkan ide yang disesuaikan dengan aspek-aspek 

yang ada pada mobile learning yaitu: (1) tata letak; (2) media; (3) teknis; 

(4) materi; (5) pembelajaran; serta RPP Persiapan dan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia di MTs Yaketunis Yogyakarta. 

b. Mendeskripsikan program pendahuluan 

Program pendahuluan terdiri dari asal instansi, judul program mobile 

learning, pengembang, sasaran pengguna dan tombol navigasi. 
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c. Membuat flowchart dan storyboard 

1) Flowchart 

Flowchart dirancang untuk mengetahui alur mobile learning 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang mobile learning 

agar berjalan dengan baik. Flowchart yang dirancang dapat dilihat 

pada lampiran 3.a. 

2) Storyboard 

Setelah menyelesaikan flowchart, peneliti membuat storyboard 

mobile learning. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan visual awal 

program. Ada dua bagian utama dalam program, yaitu: tampilan awal 

(splas screen) dan menu utama (main menu). Tampilan awal terdiri 

dari asal instansi, judul program, pengembang, sasaran pengguna dan 

tombol mulai. Tombol mulaii adalah tombol untuk masuk ke tampilan 

menu utama. Menu utama terdiri dari petunjuk, tujuan pembelajaran, 

materi, latihan dan profil sehingga peneliti dapat dengan mudah 

merancang produk mobile learning. Storyboard yang dirancang dapat 

dilihat pada lampiran 3.b. 

3. Pengembangan 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, beberapa 

langkah yang berkaitan dengan pengembangan produk yaitu menyiapkan teks 

dan audio. Langkah selanjutnya adalah membuat program mobile learning 

dengan menggabungkan unsur-unsur media menggunakan aplikasi android 

studio yang disesuaikan dengan flowchart dan storyboard. Semua fitur dan isi 



59 
 

yang telah disiapkan dipadu dan digabung menggunakan aplikasi android 

studio sehingga produk mobile learning siap untuk divalidasi dan diujicobakan. 

Selanjutnya tahap prepare support material, disediakan buku panduan untuk 

pengguna. 

Fitur, isi dan tampilan mobile learning persiapan dan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Tampilan awal (splash screen). Merujuk pada struktur penting dalam 

mengembangkan mobile learning (Darmawan, 2016: 45), halaman ini 

menampilkan logo instansi, animasi dan audio pembuka aplikasi mobile 

learning. Pengguna menunggu aplikasi secara otomatis atau dapat 

melewati halaman ini dengan cara menyentuh layar di mana saja untuk 

masuk ke menu beranda. Tampilan splash screen dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

Logo instansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan awal (splash screen) 
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b. Menu beranda menapilkan foto Soekarno membacakan naskah 

proklamasi, teks judul program dan teks petunjuk. Tombol mulai berfungsi 

untuk masuk ke menu utama aplikasi. Tombol kembali pada perangkat 

android berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Tampilan menu beranda 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Foto Soekarno 

 

 

 

 

 

  Judul program 

 

 

 

    Petunjuk 

 

 

 

Tombol mulai 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan menu beranda 

c. Menu utama terdiri dari lima daftar menu yaitu: petunjuk, KI dan KD, 

materi, latihan, profil. Tombol kembali pada perangkat android berfungsi 

untuk keluar dari aplikasi. Tampilan menu utama dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Daftar menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan menu utama 

1) Menu petunjuk berfungsi untuk menjelaskan petunjuk penggunaan 

aplikasi. Pada menu petunjuk menampilkan teks petunjuk, tombol 

baca dan tombol stop. Tampilan menu petunjuk dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk 

       

Tombol baca 

Tombol stop 

 

Gambar 8. Tampilan menu petunjuk 
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2) Menu KI dan KD berfungsi untuk menjelaskan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Tampilan menu KI dan KD dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan menu KI dan KD 

3) Menu materi berfungsi untuk menjelaskan materi persiapan dan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan teknologi Text to 

Speech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan menu materi 
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4) Menu latihan memberikan uji kompetensi yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa baik para siswa telah menguasai dan memahami 

materi pembelajaran yang ada dalam produk mobile learning yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 11. Tampilan menu latihan 

5) Menu profil menjelaskan tentang profil peneliti, program studi dan 

nama instansi yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 12. Tampilan menu profil 
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C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan. Produk mobile learning yang layak digunakan dalam kegiatan 

belajar siswa, teruji melalui serangkaian uji coba dan revisi. Adapun uji coba 

yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Uji Alpha 

Uji alpha dilakukan dengan melibatkan ahli media, ahli materi dan 

ahli pembelajaran tunanetra untuk menilai, mengusulkan, dan 

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam produk mobile 

learning. Setelah itu dilakukan revisi sesuai dengan saran dari ahli-ahli 

tersebut, kemudian dilanjutkan ke uji beta. 

b. Uji Beta 

Uji beta dilakukan di MTs Yaketunis Yogyakarta. Uji coba 

dilakukan dengan menerapkan produk mobile learning dalam 

pembelajaran dengan tujuan mengetahui respon siswa setelah 

menggunakan produk mobile learning. Pengambilan respon siswa 

dilakukan setelah penggunaan produk dalam 3 kali pertemuan. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa tunanetra kelas VIII di 

MTs Yaketunis Yogyakarta. 
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3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket dan tes. Adapun instrumen yang digunakan adalah angket dan tes. 

Teknik dan instrument tersebut sebagai berikut:  

a. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2015: 199). Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

berfungsi untuk mendapatkan data terkait dengan kelayakan produk 

mobile learning yang dikembangkan. Adapun lembar angket tersebut 

terdiri dari validasi ahli media, validasi ahli materi, dan validasi ahli 

pembelajaran tunanetra serta respon siswa sebagai berikut: 

1) Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli Media 

Angket ditujukan kepada ahli media yang berfungsi untuk 

menilai kelayakan media pada mobile learning yang dikembangkan. 

Instrumen untuk ahli media dikembangkan berdasarkan pada referensi 

kriteria mobile learning pada halaman 13-20. Adapun kisi-kisi 

instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli 

Media 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

1.  Tampilan 

Ketepatan tata letak dan desain 

sentuhan aplikasi 

2 

Kejelasan judul aplikasi 1 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Kemenarikan desain sentuhan 

aplikasi 

1 

2.  Media 

Ketepatan pemilihan narasi 1 

Kesesuaian bahasa yang digunakan  1 

Kemenarikan narasi 1 

3.  Teknis 

Kejelasan petunjuk penggunaan 1 

Kemudahan penggunaan aplikasi 1 

Kemudahan memahami navigasi 1 

Kemudahan berinteraksi dengan 

aplikasi 

1 

Kecepatan akses aplikasi 1 

Konsistensi tombol navigasi 1 

Kemudahan menutup aplikasi 1 

Jumlah 14 

2) Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli Materi 

Angket ditujukan kepada ahli materi yang berfungsi untuk 

menilai kelayakan materi pada mobile learning yang dikembangkan. 

Validasi ahli materi yakni orang yang menguasai bidang sejarah 

Indonesia. Instrumen untuk ahli materi dikembangkan berdasarkan 

pada referensi kriteria mobile learning pada halaman 13-20. Adapun 

kisi-kisi intrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Kisi-Kisi Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli 

Materi 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

1.  Kurikulum 

Kesesuaian materi dengan skkd 2 

Kejelasan tujuan pembelajaran 1 

Kesesuaian indikator pencapaian 

kompetensi 
1 

2.  Materi Keakuratan materi 2 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Kedalaman materi yang disajikan 

(cakupan, kejelasan, dan 

keruntutan) 

3 

Ketuntasan materi 1 

Kemenarikan penyajian materi 1 

Kesesuaian evaluasi dengan 

indikator pencapaian kompetensi 
1 

Kesesuaian materi dengan 

karakteristik siswa 
 

3.  Bahasa 
Kejelasan bahasa yang digunakan 1 

Kesesuaian penggunaan bahasa 1 

Jumlah 14 

3) Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli Pembelajaran 

Tunanetra 

Angket ditujukan kepada ahli pembelajaran tunanetra yang 

berfungsi untuk menilai kelayakan mobile learning yang 

dikembangkan. Validasi ahli pembelajaran tunanetra yakni orang 

yang menguasai bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) khususnya 

tunanetra. Instrumen untuk ahli pembelajaran tunanetra 

dikembangkan berdasarkan pada referensi kriteria mobile learning 

pada halaman 13-20. Adapun kisi-kisi intrumen tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. Kisi-Kisi Angket Kelayakan Mobile Learning untuk Ahli 

Pembelajaran Tunanetra 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

1.  Materi 
Memberikan kesempatan belajar 1 

Memberikan bantuan untuk belajar 1 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Kualitas materi memotivasi untuk 

belajar 

1 

Kejelasan uraian materi 1 

Kesesuaian materi dengan 

karakteristik siswa 

1 

2.  

Strategi 

Pem-

belajaran 

Kejelasan tujuan dan petunjuk 

belajar 

2 

Kemudahan dalam belajar dengan 

menggunakan mobile learning 
1 

Kemenarikan mobile learning 1 

Kualitas interaksi pembelajaran 1 

Ketepatan penerapan metode 

penyajian  

1 

3.  Evaluasi 

Kejelasan petunjuk pengerjaan 

latihan soal 

1 

Kesesuaian latihan soal dengan 

indikator pencapaian kompetensi 

dan kemampuan siswa 

2 

Kualitas umpan balik terhadap hasil 

latihan soal 
1 

Jumlah 15 

4) Angket Kepraktisan untuk Siswa 

Angket diberikan kepada siswa kelas VIII MTs Yaketunis 

Yogyakarta yang tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap 

mobile learning. Instrumen untuk respon siswa dikembangkan 

berdasarkan pada aspek media, aspek materi, dan aspek pembelajaran 

tunanetra. Adapun kisi-kisi intrumen tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 5. Kisi-Kisi Angket Kepraktisan untuk Respon Siswa 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

1.  Materi 

Kejelasan isi materi 1 

Kemudahan memahami materi dan 

bahasa yang digunakan 
2 

Kesesuaian latihan dengan materi 

yang dipelajari 
1 

2.  
Pem-

belajaran 

Kejelasan petunjuk untuk belajar 1 

Kemenarikan materi yang diberikan 1 

Kejelasan mengerjakan latihan 1 

Kemenarikan teknologi Text-To-

Speech 
1 

3.  Tampilan 

Ketepatan tata letak dan desain 

sentuhan aplikasi 
2 

Kemenarikan desain sentuhan 

aplikasi 
1 

4.  Teknis 

Kejelasan petunjuk menggunakan 

aplikasi 
1 

Kemudahan menggunakan aplikasi 1 

Kecepatan akses aplikasi 1 

Kemudahan menutup aplikasi 1 

Jumlah 15 

 

b. Tes 

Penggunaan tes dalam penelitian ini, peneliti membandingkan 

kemampuan penguasaan dan pemahaman materi siswa antara sebelum 

mendapatkan perlakuan menggunakan media mobile learning dan sesudah 

mendapatkan perlakuan dengan menggunakan media mobile learning. Tes 

ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar ketuntasan hasil belajar 

siswa. Kedua tes disusun berdasarkan indikator pada silabus dan bentuk 
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tes berupa soal pilihan ganda. Adapun kisi-kisi tes tersebut terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 6. Kisi-kisi Naskah Tes 

No. Indikator 
Butir 

Soal 

Jumlah 

Butir 

1.  
Menjelaskan pembentukkan badan-badan 

untuk persiapan kemerdekaan Indonesia 
1-5 5 

2.  
Menjelaskan peristiwa-peristiwa 

menjelang kemerdekaan Indonesia 
6-10 5 

3.  
Menjelaskan proses pelaksanaan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia 
11-15 5 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Adapun teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Teknik analisis data kelayakan produk 

Analisis data pada penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah 

yang dikemukakan oleh Mardapi (2008: 123). Namun, peneliti melakukan 

beberapa penyesuaian pada langkah-langkah analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Data kualitatif yang diperoleh dari lembar angket ahli media, ahli 

materi, dan ahli pembelajaran serta respon siswa diubah menjadi 

data kuantitatif dengan ketentuan sesuai tabel berikut: 
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Tabel 7. Pedoman Skala Penilaian Angket 

Keterangan Skor 

SB (Sangat Baik) 4 

B (Baik) 3 

K (Kurang) 2 

SK (Sangat Kurang) 1 

b. Setelah data terkumpul, kemudian skor rata-ratanya dihitung 

dengan rumus berikut: 

𝑀 =
∑ 𝑋

𝑁
 

Keterangan:  

𝑀 = Skor rata-rata 

∑X = Jumlah Skor 

N     = Jumlah Penilai 

c. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif dengan kriteria 

penilaian berikut kriteria menjadi nilai kuantatif: 

Tabel 8. Kriteria Penilaian 

Rentang Skor Nilai Kriteria 

𝑋 ≥ 𝑀 + SBi 4 Sangat Layak 

𝑀 + SBi > 𝑋 ≥ 𝑀 3 Layak 

𝑀 > 𝑋 ≥ 𝑀 − 1 SBi 2 Kurang Layak 

𝑋 < 𝑀 − 1 SBi 1 Sangat Kurang Layak 

Keterangan: 

X : Skor yang diperoleh 

M : Rerata skor ideal, ditentukan dengan rumus: 

  M =
1

2
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 =
1

2
 (4 + 1) 

 = 2,5 

SBi : Simpangan baku ideal, ditentukan dengan rumus: 
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  SBi =
1

6
 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 

   =
1

6
(4 − 1) 

   =  
3

6
 

   = 0,5 

 Berdasarkan data tersebut, dapat disusun tabel kriteria penilaian 

mobile learning dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 9. Tabel Kriteria Penilaian Pemberian Skor 

Skor Rentang Skor Kategori 

4 X ≥ 3.0 SL (Sangat Layak) 

3 3.0 > X ≥ 2.5 L (Layak) 

2 2.5 > X ≥ 2.0 KL (Kurang Layak) 

1 X < 2.0 TL (Tidak Layak)  

d. Menentukan nilai keseluruhan dengan menghitung skor rata-rata. 

Kemudian diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria 

penilaian. Mobile learning dikatakan layak digunakan dalam 

pembelajaran jika memenuhi kriteria minimal, yaitu L (Layak). 

b. Teknik analisis data pretest dan posttest 

Tingkat efektifitas dari produk dilihat dari perbandingan prestest dan 

posttest. Peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh sebelum dan 

sesudah menggunakan produk mobile learning diperhitungkan 

menggunakan rumus N-gain ditentukan berdasarkan rata-rata gain.  Skor 

gain (g) yang diperoleh merupakan hasil dari perbandingan antara rata-rata 

nilai pretest dan posttest. Rata-rata gain yang dibandingkan (N-gain) 

(Hake, 1998: 65) dinyatakan dalam persamaan berikut: 
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𝑔 =
𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆 𝑝𝑟𝑒

𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆 𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan:  

S post  : Rata-rata skor post-test 

S pre : Rata-rata skor pre-test 

S maks : Skor maksimal 

 

Selanjutnya apabila nilai tersebut diperoleh maka langkah 

selanjutnya nilai tersebut dikonversikan ke dalam interpretasi nilai gain 

(Hake, 1998, p.3) seperti pada tabel dibawah ini:   

Tabel 10. Interpretasi Nilai Gain 

No Nilai (g) Klasifikasi 

1 (N-gain) ≥ 0,7 Tinggi 

2 0,7 > (N-gain) ≥ 0,3 Sedang 

3 (N-gain) < 0,3 Rendah 

 


