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II. KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Media Mobile Learning IPA Berbasis Pembuatan Kain Sasirangan  

a. Media Mobile Learning  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

komponen software dan hardware yang dapat digunakan untuk meyampaikan 

isi materi ajar dari sumber pembelajaran kepada peserta didik (individu atau 

kelompok), merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif (Jalinus 

& Ambiyar, 2016). Senada dengan hal ini,  Omodara dan Adu (2014) yang 

menyebut media sebagai saluran komunikasi yang membawa pesan dari 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya, media dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa cara, diantarnya (Omodara & Adu, 2014):  

1) Media non-cetak: terdiri dari media proyektor seperti film, OHP, film strip 

dan slide; media non-proyektor seperti chart-wall board (kapur, kartu, 

planel, buletin dan pemodelan). 

2) Media cetak: terdiri dari buku teks, jurnal, koran, majalah, poster dan 

handout. 

3) Eletronik media: terdiri dari media audio seperti kaset, rekaman dan radio; 

media visual seperti kalkulator, komputer, papan tulis elektrik dan papan 
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tulis manual; serta audio visual seperti televisi, video, tape dan pemutar 

film. 

4) Hardware dan software: Komponen hardware (perangkat keras) memuat 

semua peralatan atau perangkat dalam proses pembelajaran sedangkan 

software (perangkat lunak) berisi semua bahan yang digunakan pada 

peralatan atau perangkat tersebut. 

Akhir-akhir ini, pertumbuhan teknologi informasi dan teknologi 

nirkabel telah meningkatkan ketersediaan perangkat mobile seperti mobile 

phone/smart phone, tablet dan jenis lainnya. Fungsi perangkat mobile dapat 

ditemukan pada komponen perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang dimilikinya. Komponen perangkat lunak dapat 

diklasifiksikan sebagai sistem operasi perangkat mobile atau Mobile 

Operating System (MOS) seperti OS Android, Bada, OS Blackberry, iOS 

dan OS lainnya. Perangkat lunak lainnya seperti aplikasi mobile (mobile 

application) yang terintegrasi, disebarkan dan dapat diunduh melalui toko 

aplikasi (misalnya Google Play, App Store dan lainnya) (Singh, Leavline & 

Selvam, 2017). 

Pada dasarnya, aplikasi mobile dapat dibedakan menjadi native, web 

base dan hybrid app. Native app dibuat dan dikomplikasi menggunakn 

bahasa pemrograman untuk dijalankan secara khusus pada OS tertentu, web 

app dibuat dengan bahasa web (Misalnya HTML, CSS, Javascript dan 

AJAX) dan ditafsirkan menggunakan web browser apapun, Kemudian, 
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hybrid app yang menggabungkan sistem kerja native dan web base app 

dalam satu aplikasi (Holzer & Ondrus, 2011). Sehingga, pada dasarnya 

pembuatan dan pengembangan suatu aplikasi mobile memiliki karakteristik 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Pada prespektif mobile learning (m-learning), perangkat lunak atau 

aplikasi mobile digunakan dalam proses belajar mengajar atau dikenal juga 

sebagai mobile learning objects (MLOs) (Singh et al., 2017). Selain sebagai 

aplikasi mobile yang digunakan dalam pembelajaran, penerapan m-learning 

juga didukung oleh perangkat mobile itu sendiri dan isi dari aplikasi  

(konten) (Martono & Nurhayati, 2014). 

Selain pengembangan aplikasi mobile, perangkat mobile sendiri telah 

memilki bebeapa fitur dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Mtega, 

Bernard, Msungu dan Sanare (2013) menyebutkan fitur-fitur yang dapat 

digunakan pada perangkat mobile dan dapat diintegrasikan dalam berbagai 

lingkungan belajar. Fitur-fitur tersebut terdri dari: 

1) SMS system dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antar peserta 

didik dan guru, melakukan polling, kuis, mengirim informasi waktu dan 

tanggal ujian. Browsing sebagai salah satu fitur untuk menjelajah secara 

online. Beberapa  aplikasi yang dapat digunakan untuk browsing yaitu 

opera mini, internet explorer, mozila firefox, opera dan google chrome. 
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2) Browsing dapat juga digunakan untuk memeriksa email, membaca 

materi dan menonton animasi, simulasi, demonstrasi dan video 

pembelajaran. selain browsing, perangkat mobile juga memiliki fitur 

download yang digunakan untuk mengunduh berbagai materi dengan 

mudah.  

3) Inframerah, blootooth, wifi dapat digunakan untuk berbagi sumber 

informasi. Aplikasi lainnya yaitu media sosial, email dan drive google, 

yang dapat berfungsi untuk membagikan informasi akademik. Media 

yang dapat dibagikan yaitu file audio, file materi dan file peserta didik. 

4) Perekam dan Pemutar konten multimedia. Seperti kamera untuk 

mendokumentasikan materi visual dan mengumpulkan data ilmiah. 

5) Beberapa aplikasi yang belum tentu dimiliki oleh perangkat mobile 

seperti pdf, word, excel dan power point.  

Aplikasi m-learning (m-learning app) yang diterapkan pada aktivitas 

pembelajaran dikelas dapat memiliki tiga peranan yaitu sebagai pilihan 

tambahan sumber belajar (suplemen optional), pelengkap (komplemen) dan 

pengganti (substitute) dan program pembelajaran (mobile programming). 

Batubara (2018) mengemukakan beberapa keunggulan materi berbasis 

digital atau elektronik dari pada materi cetak yaitu peserta didik dapat 

mempelajari materi secara berulang dimana saja dan kapan saja saat 

terhubung dengan internet (online) dan ada juga yang dapat digunakan saat 

offline, guru dipermudah dalam memperbaharui dan mendistribusikan 
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materi, dapat meningkatkan perhatian dan kemandirian peserta didik, dapat 

memantau progres belajar dalam mempelajari materi dan evaluasi, hingga 

akhirnya mampu  meningkatkan efektifitas kegiatan belajar dan mengajar 

jika dirancang dengan baik. 

M-learning menyediakan peserta didik sumber belajar yang bersifat 

fleksibel dan mudah diakses yang dapat dipersonalisasi untuk penggunaan 

individu, informasi yang disampaikan dalam paket-paket kecil yang dapat 

dengan mudah diperbarui, dimodifikasi, atau ditambahkan dengan cepat, 

sehingga penggunaan alokasi waktu lebih mudah untuk dikelola (Crescente 

& Lee, 2011). 

M-learning app dapat menyajikan sumber belajar secara lengkap dan 

terstruktur. Seperti yang diungkapkan oleh Kuimova et al. (2018) 

pengenalan  m-learning ke dalam proses pendidikan memenuhi beberapa 

prinsip-prinsip pengajaran yang terdiri dari. 

1) Saintifik dan objektif (akses ke beberapa jaringan diseluruh dunia dan 

pembaharuan informasi ilmiah yang diterima). 

2) Hubungan antara teori dan praktik (akses dan interaksi melalui 

perangkat mobile dengan data dan literatur yang diperlukan). 

3) Konsisten dan sistematis (proses yang berjalan otomatis dan analisis 

kemajuan peserta didik). 
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4) Aksesibilitas (terdapat berbagai bahan didaktik untuk pengembangan 

individu bergantung pada penguasaan masing-masing peserta didik 

terhadap subjek). 

5) Visibilitas (penggunaan aktif konten multimedia seperti teks, gambar, 

video/audio). 

6) Aktivitas (umpan balik guru dan peserta didik berlangsung dengan 

cepat). 

7) Retensi pengetahuan (mengetahui cara memperbaharui dan 

menggunakan pengetahuan yang diperoleh). 

Sistem pembelajaran berbasis mobile (mobile learning) digolongkan 

ke dalam tiga kegunaan sistem (Georgieva, Smrikarov & Georgiev, 2005): 

1) Sistem mobile learning yang mendukung akses isi dari bahan ajar, 

termasuk tes. 

2) Sistem mobile learning yang mendukung akses pelayanan administrasi 

sekolah. Penerapan sistem ini seperti pemberitahuan ujian, jadwal 

pembelajaran dan lain-lain. 

3) Sistem mobile learning yang mendukung akses ke bahan ajar dan 

administrasi sekolah. 

Aplikasi m-learning sebagai penyampai isi bahan ajar yang memuat 

bagian-bagian tertentu. Batubara (2018) mengungkapkan penyusunan bahan 

ajar e-learning idealnya memuat judul, kelas, semester, identitas penyusun, 
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kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, latihan soal, 

evaluasi dan referensi. 

Darnita, Marhaeni dan Candiasa (2014) menambahkan sebuah bahan 

ajar paling tidak mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 

konten dan isi pembelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk 

kerja dapat berupa lembar kerja (worksheet), evaluasi, respon (feedback) 

terhadap respon evaluasi. Konten atau materi pembelajaran dapat disajikan 

dalam setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sedehana dan 

komunkatif dilengkapi dengan ilustrasi dan visualisasi dalam bentuk 

gambar, diagram, grafik, foto, audio-video dan animasi (Suryani, 2015). 

Lembar kerja (worksheet) dapat berisi judul, petunjuk kerja, tugas-tugas dan 

langkah-langkah didalamnya. Tugas dalam lembar kerja dapat berupa tugas 

individu atau kelompok. Tugas dapat berisi soal uraian dengan tingkat 

berpikir yang tinggi yaitu aplikasi hingga evaluasi dan jika memungkinkan 

peserta didik dapat mengunakan data atau melakukan pengamatan terhadap 

suatu gejala atau merencanakan suatu proyek (Djemari, 2007:8). 

Pengembangan bahan ajar dapat terdiri dari teks, materi dalam bentuk pdf, 

link ke beberapa web, video tutorial, animasi, assignment, petunjuk 

penggunaan, desain pembelajaran dan instrumen penilaian terhadap 

ketercapaian tujuan pembelajaran (Rahmaniyah, Munzil & Afandy, 2013). 
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Pembuatan aplikasi berbasis web (web-base app) yang memuat 

sumber belajar berupa bahan ajar dapat memanfaatkan LMS (Learning 

Management System) yang telah tersedia. LMS merupakan platform online 

yang dapat menfasilitasi pengiriman materi, sumber belajar, media 

pendukung, serta aktivitas pembelajaran kepada peserta didik di dalam 

maupun di luar lingkungan kelas. Ini memungkinkan guru untuk 

menfasilitasi pembelajaran.  

menfasilitasi pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik 

dimanapun, kapanpun tanpa kendala geografis (K-12 Blueprint, 2014). 

Sistem kerja sistem inteface pengguna (user) dengan LMS yaitu  

perangkat mobile akan di koneksikan dengan server melalui jaringan lokal. 

LMS dalam mobile app didesain untuk dapat bekerja pada OS tertentu. 

Dengan kata lain, perangkat mobile harus terhubung ke jaringan lokal baru 

kemudian dapat mengunakan LMS (Mohammed, 2017). 

Beberapa fasilitas yang terdapat dalam LMS adalah sebagai berikut 

(Kasim dan Khalid, 2016). 

1. Alat keterampilan belajar (learnng skill tools) 

Berfungsi untuk menyediakan aktivitas dan perlengkapan pembelajaran. 

seperti kuis,ujian atau tes,  presentasi, penugasan. 

2. Alat komunikasi (communication tools) 

Berfungsi untuk menfasilitasi interaksi antara guru dengan peserta didik 

serta peserta didik dengan sesama peserta didik. misalnya penguguman, 
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diskusi, forum, chat, teleconference, berbagi dokumen, transfer file, dan 

lain-lain. 

3. Alat produktvitas (productivity tools) 

Berfungsi untuk menfasilitasi sistem pengaturan dokumen pembelajaran 

(document file dan media file), termasuk didalamnya fitur uploading dan 

downloading documents. Selain itu juga penyimpanan data peserta didik 

dan aktivitas kuis, tes dan penugasan. 

Fitur lainnya yang terdapat dalam LMS yang dikemukakan oleh 

Konstantinidis, Papadopoulos, Tsiatsos dan Demetriadis (2011) yaitu alat 

pembuatan konten pembelajaran yang terdiri dari template pembelajaran, 

grafis antarmuka penguna, elemen yang disesuaikan dengan kebutuhan 

(customization), organisasi pembelajaran (pokok-pokok bahasan),dan desain 

pembelajaran yang digunakan. 

LMS terbagi menjadi perangkat lunak  yang tersebar dan tersedia 

bebas (open source)  dan komersial yang tidak tersedia bebas dan terbuka 

untuk umum. Contoh LMS seperti moodle, sakai, dan A tutor sedangkan 

LMS komersial blackboard, success factor, dan sum total (Kasim & Khalid, 

2016). Adapun pemilihan LMS open source yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran terdiri dari beberapa pertimbangan yang terdiri dari: (K-12 

Blueprint, 2014; Konstantinidis et al., 2011).  

1. Tujuan, berkaitan dengan tujuan utama dari aplikasi mobile yang 

dikembangkan, apakah LMS yang dipilih dapat menfasilitasi 
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tercapainya tujuan pembelajaran, kemudian jenis LMS yang familiar 

digunakan oleh guru lebih baik untuk diutamakan. 

2. Biaya, berkaitan dengan apakah LMS dapat digunakan bebas oleh 

pengguna dan apakah terdapat biaya tambahan jika menggnakan 

penyimpanan data dan video streamming. 

3. Perlengkapan multimedia, berkaitan dengan apakah LMS dapat 

menfasilitasi penerapan multimediam, berapa jenis meda yang dapat 

didukung, dan apakah LMS mendukung media-media tersebut untuk 

dapat dilihat atau digunakan oleh peserta didik (media view). 

4. Penilaian, berkaitan dengan apakah LMS dapat menfasilitasi kuis dan 

tes, memberikan hasil penilaian (skoring) secara otomatis dan 

memberikan tanggapan (feedback). 

5. Komunikasi, yaitu apakah LMS dapat menfasilitasi penyampaian 

informasi secara sederhana, dapat berkomunikasi secara online melalui 

diskusi forum atau chatting, dapat berbagi dokumen/file, dapat 

memberikan pemberitahuan (notifikasi) terkait pengunguman dan pesan 

yang masuk. 

6. Desain, terkait dengan pengaturan warna, tema, bahasa, lauout dan 

desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

7. Aksesibilitas, berkaitan dengan apakah LMS compatible dengan jenis 

smarthphone yang berbeda. 
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8. Pendukung teknis, berkaitan dengan apakah LMS menyediakan 

kesempatan untuk bertanya atau meminta bantuan jika mengalami 

kendala dalam mengembangkan LMS.. 

LMS memungkinkan penyusunan pengetahuan yang mudah, cepat, 

dan terorganisasi serta menyediakan sumber daya untuk individu dan 

lembaga yang menyediakan fitur dan alat untuk menyediakan fitur dan alat 

untuk menyampaikan konten dan sumber belajar, menilai pembelajaran 

siswa, dan memantau kemajuan peserta didik. Pendidik memiliki kebebasan 

untuk menggunakan text, hipertext, media digital, kombinasi multimedia 

dan hypermedia untuk merancang dan memberikan peserta didik mereka 

pengalaman belajar yang interaktif dan menarik (Derakhshan, 2012) 

Moodle (modular object oriented dynamic learning evironment) 

merupakan LMS yang mulai dikembangkan tahun 2001 dan didasarkan 

pada prinsip pedagogis konstruksi sosial. LMS ini dikembangkan di bawah 

GNU General Public Lisence (GPL) yang berarti setiap perubahan dapat 

dilakukan ke kode sumber selama lisensi asli tidak diubah. Moodle 

didukung oleh bahasa inggris namun dapat pula didukung oleh bahasa 

berbeda dari 235 negara, termasuk Bahasa Indonesia dengan jumlah 

pengguna lebih dari 17 juta orang pada tahun 2008(Mohammed, 2017). 

Fitur-fitur dan aktivitas yang tersedia di dalam moodle secara umum dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Fitur dan Aktivitas pada Moodle 
No. Fitur Aktivitas Keterangan 

1. Registrasi 

dan login 

Registrasi dengan mengisi formulir 

email, password, konfirmasi 

password, nama awal-akhir, asal kota 

dan asal negara. Login menggunakan 

username dan password 

Akun dan tampilan profil 

aktif dan jika email telah 

dikonfirmasi 

2. Theme 

setting  

Tampilan yang dapat diatur yaitu 

tampilan sebelum login dan tampilan 

setelah login. 

Memilih tema yang 

tersedia di moodle atau 

menggunakan pihan tema 

lainnya. pemilihan tema 

berkaitan dengan banner, 

komposisi warna, jenis dan 

ukuran font, layout manu 

ikon-ikon yang menyertai. 

3. Category Mengisi nama kategori (daftar mata 

pelajaran) dan ID kategori. 

- 

4. Course Mengisi nama mata pelajaran, ID 

course dan ringkasan pelajaran.  

- 

5. Resource Mengisi konten pada topik-topik 

pembelajaran yang terdiri dari teks, 

gambar, link media dan dokumen, 

serta website dengan format text page, 

web page (html), Link to a file or 

website, director, dan label. 

Text page: Berisi teks 

(tulisan),  tanpa gambar  

Web page: berisi teks, 

gambar., link yang dapat 

di copy paste. 

Link file or website (link 

ke file atau website) berisi 

link file (ppt, doc, pdf, xls, 

mp3, flash, audio, video, 

dan media lainnya) serta 

link website tertentu yang 

terkait dengan materi 

Directory berisi gabungan 

dari beberapa file dalam 

satu folder. 

Sedangkan label dapat 

diisi dengan teks (tulisan) 

tambahan pada course. 

Misalnya berisi penjelasan 

topik dan pendahuluan 

suatu materi tertentu. 

6. Assignment Mengisi nama tugas,isi tugas, dan 

batas waktu dengan format 

pengumpulan apload a single file, 

advanced uploading files, offline 

activity, dan online text.  

Upload a single file, 

mengirimkan satu file 

hasil pekerjaan 

Advanved uploading files, 

mengirimkan beberapa file 

hasil pekerjaan. 

Offline activity, 

pengumpulkan tugas 

secara tatap muka 

(konvensional). 

Online text,  
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Lanjutan Tabel 1.  
   mengumpulkan hasil 

pekerjaan dalam bentuk 

tulisan langsung (teks). 

7. Discussion 

forum 

Terdiri dari forum diskusi dan chat.  Forum diskusi dapat berisi 

topik forum,  deskripsi, 

lama berlakuknya diskusi,  

 

8.  Notification Berisi pesan otomatis saat terdapat 

post, resource, assignment, dan 

discussion forum yang baru ditulis. 

 

(Sumber: diadaptasi Rice, W., 2008; Rice, W. H., 2006; Surjono, 2010) 

Selanjutnya, sakai merupakan perangkat lunak yang mulai  

dikembangkan pada tahun 2004 dan didukung dengan lebih dari 20 bahasa 

(Kasim & Khalid, 2016; Rice, W. H., 2006). Adapun tools dari mobile sakai 

2.0 terdiri dari fitur ( Derakhshan, 2012): 

1. Chat (mengirim dan menerima pesan singkat dengan pemberitahuan 

otomatis). 

2. Resource (sumber daya yang dapat berisi materi, media dan informasi 

pembelajaran). 

3. Assignment (penugasan baik secara individu atau kelompok). 

4. Chat (mengirim dan menerima pesan singkat dengan pemberitahuan 

otomatis). 

5. Resource (sumber daya yang dapat berisi materi, media dan informasi 

pembelajaran). 

6. Assignment (penugasan baik secara individu atau kelompok). 

7. Announce (pengunguman mengenai materi yang baru ditambahkan). 

8. Discussion (forum diskusi untuk membahas suatu materi). 
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9. Email (menerima dan mengirim pesadn secara internal). 

10. Syllabus (silabus). 

11. News (berita). 

12. Test (ujian dengan berbagai bentuk tipe soal) 

13. Gradebook (sistem penilaian untuk tugas). 

14. Melete (pembelajaran berbasis online yang disampaikan oleh seorang 

tutor). 

15. Schedule (rencana pelajaran). 

16. Presentation (presentasi). 

17. Drop box (fasilitas submit tugas untuk ndividu maupun kelompok). 

18. Web content (konten web). 

Prinsip desain media pembelajaran menurut Wibawanto (2017) terdiri 

dari prinsip kesebandingan (proporsi), termasuk didalamnya antarmuka 

(user interface) yang terdiri dari tombol navigasi, teks, elemen grafis; 

konten; audio dan video. Output media untuk smartphone menuntut 

proporsi navigasi 15-25% dari ukuran layar. Prinsip kedua yaitu prinsip 

penekanan, termasuk didalamnya penekanan pada ukuran teks judul, 

ilustrasi dan proposrsi yang lebih besar, warna yang berbeda untuk aspek 

yang ditekankan. Prinsip ketiga berkaitan dengan keseimbangan berkaitan 

dengan posisi, perpaduan, besar kecilnya elemen dan kehadiran elemen. 

Elemen berkaitan dengan susunan teks dan gambar. Prinsip keempat yaitu 

prinsip irama berkaitan dengan pengulangan ritme pada tulisan, warna, 
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bingkai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip keselarasan (harmony) yang 

berkaitan dengan font huruf, palet warna yang identik untuk semua halaman, 

mengulang warna , bentuk atau tekstur untuk satu halaman dengan halaman 

lainnya, dan menyediakan ruang kosong untuk harmony. 

Aplikasi mobile learning yang dikembangkan dari e-learning berbasis 

web ini memenuhi beberapa aspek dalam proses evaluasi produk. Seperti 

yang diungkapkan oleh Surjono (2010) yang terdiri dari aspek materi 

dengan kriteria kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kebenaran 

struktur materi, keakuratan isi materi, kebenaran tata bahasa, kebenaran 

ejaan, kebenaran istilah, kebenaran tanda baca, kebenaran kesesuaian 

tingkat kesulitan dengan pengguna, ketergantungan materi dengan budaya 

atau etnik. Aspek tampilan antarmuka yang terdiri dari tampilan tema, 

layout, kualitas teks, kualitas gambar, kualitas animasi, kualitas audio/video, 

fungsi navigasi, konsistensi navigasi dan spasi. Sedangkan dari aspek 

pedagodi (instruksional) terdiri dari kriteria penyajian materi, strategi 

pembelajaran, interaktivitas, kapasitas kognitif, kontrol pengguna, kualitas 

pertanyaan dan kualitas umpan balik.  

Kemudian, aspek penilaian pembelajaran berbasis web yang dapat 

disuaikan dengan perangkat mobile yang diadaptasi dari Batubara (2018) 

terdiri dari: 
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1. Substansi materi yang terdiri dari kebenaran materi yang disajkan, 

kedalaman, kekinian, dan keterbacaan (tata bahasa) materi. 

2. Aspek tampilan (komunikasi visual) yang terdiri dari: 

a. Navigasi, berkaitan dengan kemudahan akses 

b. Tipografi, berkaitan dengan proposional besar huruf dengan layar 

perangkat. 

c. Media, berkaitan dengan kesesuaian gambar, suara, video dengan 

materi. 

d. Warna, berkaitan dengan harmonisasi warna. 

e. Animasi, yaitu animasi yang digunakan sesuai dengan peruntukan.  

f. Layout (tata letak), berkaitan dengan desain dan tampilan. 

3. Desain pembelajaran yang berkaitan dengan kesesuaian judul dengan 

materi, kesesuaan indikator pencapaian kompetensi dasar dengan 

KI/KD, kesesuaian materi dengan KI dan KD, contoh soal dan latihan 

soal sesuai dengan KD, kesesuaian evaluasi dengan indikator KD, 

referensi yang dicantumkan dan terdapat identitas penyusun.  

4. Pemanfaatan software yang terdiri dari: 

a. Interaktif, yaitu umpan balik dari sistem ke pengguna. 

b. Software pendukung, berkaitan dengan penggunaan software 

pendukung. 

c. Keaslian, berkaitan dengan keaslian media yang dibuat. 
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Sarrab, Al-Shihi dan Al-Manthari (2015) mengemukakan karakteristik 

kualitas sistem (system quality caracteristics) aplikasi dapat ditentukan 

melalui aspek usability, functionality, dependability, performance, dan 

availability. 

1. Usability (kegunaan): aplikasi M-learning harus mudah untuk 

dimengerti penggunaannya, mudah dijalankan, serta dapat menarik 

perhatian dan fokus peserta didik. 

2. Dependability (kehandalan): aplikasi M-learning harus cepat dan mudah 

diatur untuk diinstal pada perangkat mobile, mudah diupgrade dan 

direvisi. 

3. Functionally (fungsionalitas): aplikasi dapat memenuhi tujuan 

pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, fleksibel, simple dan 

memiliki kejelasan fungsi. M-learning juga harus menfasilitasi 

komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna  lain. 

4. Performance (kinerja): M-learning tidak menghabiskan banyak 

konsumsi baterai dan menghasilkan kualitas gambar dan audio yang 

baik. 

5. Avaibility (ketersediaan): waktu pemrosesan dan tanggapan yang 

berjalan dengan cepat. 
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Tabel 2. Media M-Learning App Sebagai Bahan Ajar 

Media  

m-learning app (web-base app) 

Fitur LMS Komponen Bahan Ajar 

1. Alat keterampilan 

belajar: Aktivitas 

dan perlengkapan 

belajar (penugasan, 

Quiz) 

2. Alat komunikasi: 

interaksi  antar 

pengguna (forum, 

chat) 

3. Alat produktivitas: 

document file dan 

media file  

1. Judul, kelas, 

semester 

2. Petunjuk 

penggunaan 

3. Kompetensi yang 

akan dicapai 

4. Tujuan 

pembelajaran 

5. Konten dan isi 

pembelajaran 

6. Latihan-latihan 

7. Evaluasi 

8. Respon 

9. Identitas penyusun 

10. Referensi  

1. Gambar 

2. Grafik 

3. Audio-video 

4. Link kebeberapa website 

5. Materi dalam bentuk pdf 

Pertimbangan dalam pemilihan jenis LMS moodle karena moodle 

merupakan LMS yang open source (gratis), menyediakan alat komunikasi 

(chat dan forum diskusi), keterampilan belajar (kuis, tes, presentasi, 

penugasan), produktifitas (upload dan  download) secara lengkap,  serta 

lebih banyak digunakan oleh pengguna daripada jenis LMS open source 

lainnya. 

Kelebihan m-learning berbasis web ini dibandingkan dengan bahan 

ajar cetak (paper based) yaitu bahan ajar dapat dipersonifikasi melalui 

perangkat mobile yang dimiliki masing-masing peserta didik, dapat 

mempelajari materi secara berulang kapan saja dan dimana saja saat 

terhubung dengan internet (online) dan ada juga yang dapat digunakan 

secara offline, mudah  diperbaharui, dimodifikasi dan ditambahkan  dengan 
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cepat, membuat tulisan dari berbagai sumber daya, meningkatkan 

kemandirian belajar, memantau progres belajar dan evaluasi, alokasi waktu 

lebih mudah dikelola, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran 

jika dirancang dengan baik. 

Penilaian mobile learning dapat ditinjau dari beberapa aspek yang 

terdiri dari : 

1. Materi, dinilai dari kesesuaian indikator pencapaian dengan KI dan KD, 

kesesuaian materi dengan tujuan, kebenaran struktur materi,dan 

kedalaman materi. 

2. Kebahasaan, dinilai dari kebenaran tata bahasa, penulisan istilah dan 

tanda baca. 

3. Pedagogi (instruksional), dinilai dari ketepatan penyajian materi, kontrol 

pengguna dan kualitas pertanyaan. 

4. Tampilan antarmuka, dinilai dari tampilan tema, layout, kualitas 

gambar, animasi, audio/video, fungsi, konsistensi navigasi dan spasi. 

5. Kehandalan, dinilai dari kemudahan pengoperasian yang berkaitan 

dengan proses instal, upgrade dan revisi aplikasi.  

6. Pemanfaatan software, dinilai dari ketepatan penggunaan software 

pendukung yang digunakan.  

Penilaian kualitas sistem mobile learning disesuaikan dengan 

karakteristik aplikasi berbasis web dengan platform LMS yang telah 
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disediakan. Sehingga, tidak dilakukan penilaian pada aspek performance 

(kinerja) dan keaslian aplikasi tidak nilai pada aplikasi yang dikembangkan. 

 

b. Pembelajaran IPA 

Suardi (2018) mengungkapkan pembelajaran merupakan proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada 

peserta didik.  

Salah satu teori pembelajaran yang mendasari pengalaman belajar 

adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan 

pentingnya pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang dibawa oleh 

seseorang ke dalam pengalaman belajar. Pembelajar, dalam hal ini peserta 

didik merupakan peserta aktif yang terlibat dalam beberapa aktivitas seperti 

menginterpretasiakan makna, merefleksi pengalaman, dan 

merekonstruksikan pengalaman menjadi pengetahuan baru (Garbett, 2011).  

IPA atau Natural Science dapat diartikan sebagai sekumpulan 

pengetahuan yang berkaitan dengan objek dan fenomena alam yang 

diperoleh dari hasil penyelidikan ilmuan melalui pengamatan, klarifikasi 

data, disusun dan diverifiksi,yang melibatkan penalaran matematis dan 

analisis data terhadap gejala-gejala alam (Djojosediro, 2010).  
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Hakikat IPA atau Nature of Science dapat dijelaskan kedalam panduan 

yang terdiri dari (Chiapetta & Collete, 1994: 33-39). 

a. IPA sebagai cara berpikir (Science as a way of thinking) 

IPA sebagai cara berpikir dapat terdiri dari keyakinan (beliefs), 

keingintahuan (curiosity), Imajinasi (imagination) , alasan (reasioning), 

hubungan sebab-akibat (cause and effect relationships), keraguan 

(skepticism), objektifitas dan berpikiran terbuka (objectivity and open 

mindedness).  

b. IPA sebagai cara penyelidikan (Science as a way of investigating)  

IPA sebagai cara penyelidikan memuat observasi (observing), 

pengumpulan data (collecting data), mengembangkan hipotesis 

(deceloping a hypothesis), melakukan eksperimen (experimenting), dan 

menyimpulkan (concluding). 

c. IPA sebagai kumpulan pengetahuan (Science as a body of knowledge) 

IPA sebagai kumpulan pengetahuan memuat fakta (fact), konsep 

(concepts), hukum dan prinsip (law and principles), teori (theories), dan 

model (models).  

IPA dapat dibedakan dalam beberapa unsur yaitu produk, proses, 

sikap, dan aplikasi . Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

Proses dapat berupa metode yang digunakan untuk penyelidikan seperti 

prosedur pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, 

percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi; 
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evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Sikap dapat berupa rasa 

ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan 

sebab akibat. Aplikasi dapat berupa enerapan metode atau kerja ilmiah dan 

konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dapat berupa rasa ingin tahu 

tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat 

yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur 

yang benar (Djojosediro, 2010). 

Penerapan pembelajaran IPA dalam implementasi kurikulum 2013 

yaitu menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ini diterapkan untuk 

dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Pendekatan saintifi dijalankan 

dalam langkah pembelajaran yang terdiri dari  mengamati, menanya 

informasi/eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi dan 

mengkomunikasikan (Kemdikbud, 2014).  

1) Kegiatan mengamati berkaitan dengan kegiatan membaca, mendengar, 

menyimak dan melihat dengan dan tanpa alat bantu.  

2) Kegiatan menanya yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang 

dimulai dengan pertamyaam mengenai informai yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati (faktual) menuju pertanyaan untuk menambah 

informasi tambahan (hipotetik).  

3) Kegiatan mengumpulkan informasi/eksperimen berkaitan dengan 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku, mengamati 

objek atau kejadian, aktivitas serta wawancara dengan narasumber. 
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4) Kegiatan mengasosiasikan/mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik dari kegiatan eksperimen, pengamatan maupun 

mengumpulkan informasi. Selain untuk menambah keluasan dan 

kedalaman meteri, pengolahan informasi juga dilakukan untuk mencari 

solusi dari berbagai sumber pertentangan atau perbedaan pendapat. 

5) Kegiatan mengkomunikasikan yaitu kegiatan menyampaikan hasil 

pengamtan, kesimpulan berdasarkan analisis tertulis atau media lainnya. 

Kemudian, langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik 

dapat berupa (Musfiqon & Nurdyansyah, 2015:38-40): 

1) Mengamati 

 Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dapat meliputi: 

(a) Menentukan objek apa yang akan diamati. 

(b) Membuat pedoman pengamatan. 

(c) Menentukan data-data yang akan diamati, sekunder maupun primer. 

(d) Menentukan tempat mengamati objek. 

(e) Menentukan bagaimana proses pengamatan dilakukan. 

(f) Menentukan cara pencatatan hasil pengamatan, seperti tape recorder 

untuk merekam pembicaraan, kamera untuk merekam objek atau 

kegiatan visual, film atau video untuk merekam kegiatan objek dan 

kegiatan audio visual, dan lainnya . 
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2) Menanya 

Menanya bertujuan untuk memperoleh tanggapan verbal, baik berupa 

kalimat maupun pernyataan yang dapat menghasilkan tanggapan verbal. 

Kriteria pertanyaan yang baik terdiri dari: 

(a) Pertanyaan singkat dan jelas 

(b) Menginspirasi jawaban 

(c) Memiliki fokus 

(d) Bersifat probing atau divergen 

(e) Bersifat validatif atau penguatan 

(f) Memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang 

(g) Merangsang peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan 

kognitifnya 

(h) Merangsang proses interaksi 

3) Mencoba  

Kegiatan ini dapat berupa melakukan eksperimen, membaca informasi dari 

berbagai sumber referensi, mengamati objek, mengamati kejadian, 

mengamati aktivitas terntu dan kegiatan yang berkaitan lainnya.. kompetensi 

yang dapat dikembangkan pada langkah ini yaitu peserta didik dapat 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan mengumpulkan informasi 

dengan beragam cara. 
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4) Menalar 

Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan keterkaitan suatu informasi 

dengan informasi lainnya dan menemukan pola dari keterkaitan tersebut.. 

Pengalaman belajar ini diharapkan dapat mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan prosedur 

dalam berpikir secara deduktif atau induktif dalam menyimpulkan. 

5) Mengkomunikasikan 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dapat disampaikan 

secara lisan, tertulis, atau cara-cara lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar 

peserta didik mempunyai kesempatan untuk dapat mengembangkan 

kompetensinya dalam hal kejujuran, ketelitian, toleransi, berpikir secara 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan cara yang singkat dan jelas 

serta mengasah kemampuan berbahasa secara baik dan benar. 

Pembelajaran IPA merupakan proses perolehan pengetahuan dan 

peningkatan  kemampuan peserta didik melalui interaksi dengan pendidik, 

sumber belajar dan peserta didik lainnya pada suatu lingkungan belajar. 

Interaksi ini dilakukan melalui pendekatan saintifik yang terdiri dari aktivitas  

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan dengan 

memasukkan beberapa unsur IPA. Unsur tersebut terdiri dari IPA sebagai 

produk (fakta, prinsip, teori dan hukum), IPA sebagai sikap (rasa ingin tahu 

terhadap objek, fenomena alam dan makhluk hidup serta hubungan sebab akibat 
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didalamnya), serta aplikasi IPA dan hubungannya dengan teknologi dan 

masyarakat. Keterkaitan antara aktivitas 5M dengan konteks IPA dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Mengamati: aktivitas yang mendukung kegiatan membaca, mendengar, 

menyimak dan melihat suatu objek, fenomena dan makhluk hidup 

berdasarkan fakta untuk memperoleh informasi. 

2. Menanya: aktivitas yang mendukung kegiatan pertanyaan dan memperoleh 

tanggapan dari informasi yang telah diamati atau dimiliki dari pengalaman 

belajar sebelumnya. 

3. Mencoba: aktivitas yang mendukung kegiatan membaca informasi dari 

berbagai sumber, mengamati objek kejadian atau aktivitas dengan 

mengumpulkan informasi dalam beragam cara untuk memperoleh 

pemahaman mengenai prinsip, hukum, dan teori dalam konteks IPA. 

4. Menalar: aktivitas yang mendukung kegiatan mengolah dan mencari 

keterkaitan hasil pengamatan atu informasi satu sama lainnya kemudian 

menyimpulkannya. 

5. Mengkomunikasikan: aktivitas yang mendukung kegiatan menyampaikan 

hasil kesimpulan melalui tulisan atau media lainnya. 

 

c. Kearifan Lokal: Pembuatan Kain Sasirangan 

Meliono (2011) menjelaskan kearifan lokal yang dicerminkan melalui 

simbol budaya yang berasal dari mitos lokal, kerajinan  dan ritual yang dapat 
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dipelajari dengan sifat dinamis, abadi, kreatif dan inovatif didalamnya. Dimana 

dari kearifan lokal tersebut, kita dapat menggunakan pengetahuan yang 

terbentuk melalui indera (pengamatan) dan hubungan pengetahuan tersebut 

dengan pengetahuan lainnya. Pengetahuan ini berkembang melalui sarana 

rasional atau intelektual sebagai proses intelektual, kearifan lokal dapat 

digunakan untuk menyesuaikan  hidup dengan situasi dan presepsi, ingatan, 

konsepsi, imajinasi, hubungan, rencana, strategi serta membantu dalam 

memecahkan masalah. 

Edorita dan Jayakusuma (2018) mengungkapkan kearifan lokal bersifat 

dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima komunitasnya. Ode dan Basri (2011) 

juga mengungkapkan  kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi 

mengandung cara-cara dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kehidupan 

mereka dapat pula mencakup pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi 

sosial, bahasa, komunikasi dan seni. Masyarakat memahami apa yang harus 

dibuat dan kegiatan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan sumber 

daya manusia dan sumber daya alam di sekitar mereka tinggal.  

Kain sasirangan merupakan kain tradisional yang berasal Kalimantan 

Selatan. Kain sasirangan juga digunakan sebagai baju seragam sekolah 

khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di Kota Banjarmasin. Pembuatan 

kain sasirangan memiliki ciri khas yaitu pada pembuatan motif dan proses 

pewarnaan yang membedakan dengan kain-kain tradisional lainnya. 
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Gambar 1. Kain Sasirangan. 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Istilah kain sasirangan dikenal sebagai kain pamintan  sejak abad ke-16 

M. Kain ini dipercaya dapat berfungsi sebagai sarana pengobatan yang 

dilakukan oleh tabib. Istilah pemintan berasal dari kata parmintaan 

(permintaan) dalam bahasa Banjar. Kain pamintan merupakan sehelai kain 

putih yang diberi warna dan motif tertentu atas permintaan seseorang yang 

berobat kepada seorang pengrajin kain pamintan (Seman, 2008). 

Pada awalnya, kain sasirangan dibuat oleh masyarakat banjar dengan 

memanfaatkan enam warna pokok yang diperoleh dari alam (Seman, 2008), 

yang terdiri dari: 

a. Kuning berasal dari umbi kayu jalar (kunyit) dan temulawak 

b. Merah berasal dari zat gambir buah mengkudu, kesumba atau lombok 

merah 

c. Hijau berasal dari daun pudak atau jahe (tipakan) 

d. Hitam berasal dari kabuau atau uar 

e. Ungu berasal dari biji ramania (gandaria) atau buah karamunting 
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f. Coklat berasal dari uar atau kulit buah rambutan 

Namun, dewasa ini sedikit sekali pengrajin sasirangan yang masih 

meramu ramuan pewarna alam untuk mewarnai kain sasirangan seiring 

dengan membajirnya pewarna sintetis di pasaran yang diimport dari eropa, 

jepang dan RRC (Seman, 2008).  

Proses pembuatan kain sasirangan dapat terdiri dari langkah-langkah 

berikut ini. 

a. Proses menyiapkan kain 

Kain sasirangan identik dengan  warna dan motifnya yang terlihat 

seragam. Sebelum memasuki proses pewarnaan, kain putih (jenis katun, 

santung, balacu, kaci, king, primisima, satin, sutera, mori putih dan sesuai 

yang diinginkan) digambari motif-motif yang khas menggunakan pensil 

secara langsung atau menggunakan pola atau mal dari kertas karton, 

kemudian dijahit (menjelujur) mengikuti garis-garis hasil lukisan dan 

menariknya kuat (menyisit) hingga kain terlihat mengkerut. Motif-motif 

kain ini menggambarkan bentuk dari bagian tumbuhan dan hewan, jenis 

makanan, bumbu dapur, fenomena alam serta tokoh dalam cerita orang 

banjar diadaptasi dari ( Kholis, 2016; Seman, 2008).   

b. Proses pewarnaan 

Proses pewarnaan dapat dilakukan dengan mencairkan bubuk pewarna 

sintetis (misalnya dari produksi WLS dan lainnya) dengan air panas 

kemudian diaduk hinga benar-benar tampak rata. Setelah cairan agak dingin, 
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kain yang telah disisit kemudian dicelupkan dengan tangan telah memakai 

sarung tangan karet (agar tidak bersentuhan langsung dengan pewarna) ke 

dalam cairan tersebut. Di dalam baskom, kain di bolak-balik beberapa kali 

dan diremas-remas hingga warna telah benar-benar merata dengan baik. 

Pekerjaan ini bisa berlangsung 5-10 menit (Seman, 2008).  Proses 

pewarnaan menggunakan air mendidih memberikan efek pada pewarna 

tekstil yaitu zat warna bejana, karena semakin tinggi suhu air celupan, maka 

semakin banyak zat warna yang akan terikat sehingga semakin pekat warna 

yang dihasilkan (Murwati, Kartika & M, 2012).  

Pewarna alami dalam pembuatan kain sasirangan dapat menggunakan 

buah manggis (Garcinia mangostana) yang menghasilkan warna biru, ungu 

dan merah. Warna alami dibuat dengan cara menumbuk halus kuli mangigis 

kemudian bubuk manggis direndam menggunakan etanol dan dikeringkan 

(Fahmi, 2015). 

c. Pelepasan benang dan bahan perintang  

Setelah kain diwarnai dengan warna dasar, kemudian kain memasuki 

pewarnaan kedua. Tujuannya untuk menghasilkan motif dengan warna 

berbeda di beberapa bagian. Bagian warna dasar yang ingin dipertahankan 

ditutupi dengan plastik yang diikat dengan karet ban. Apabila proses 

mewarnai telah selesai kemudian kain dijemur hingga agak kering. 

Selanjutnya, di gelar di atas tikar purun kemudian benang-benang jahitan 

atau ikatan pada kain dilepaskan seluruhnya (Seman, 2008). 
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d. Pengawetan warna 

Selanjutnya dilakukan pencelupan ke dalam larutan pengawet selama 

beberapa menit. larutan pengawet (fikasasi) dapat menggunakan kapur, 

tawas atau tunjung. 

e. Pencucian Kain  

Kain yang sudah diberi warna dan pengawet dicuci menggunakan air 

sabun yang telah diberi detergen (Seman, 2008). 

f. Penjemuran 

 Penjemuran kain dilakukan dengan cara digelar (dadai) di tempat 

yang tidak langsung terkena cahaya (Seman, 2008). 

g. Menyetrika 

Setelah kain tersebut benar-benar kering, selanjutnya disetrika agar 

kain menjadi licin dan jadilah kain sasirangan khas banjar (Seman, 2008). 

Analisis kesesuaian konsep IPA dengan kearifan lokal yang dipilih 

dalam beberapa cara yaitu menentukan konsep-konsep dalam Kompetensi 

Dasar (KD), menentukan konsep kunci dan menentukan tema KD (Parmin, 

2015). Analisis kesesuaian konsep IPA akan dijelaskan secara terpisah pada 

sub bab kajian materi IPA. 

Pembuatan kain sasirangan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar IPA yang terintegrasi dengan lingkungan. Isu-isu lingkungan yang 

dikaitkan dengan materi pembelajaran dapat memberikan beragam manfaat 
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bagi peserta didik. Analisis keterkaitan proses pembuatan kain sasirangan 

dengan konsep IPA SMP seperti yang terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis konsep IPA pada Proses Pembuatan Kain Sasirangan 

No. 
Proses pembuatan kain 

sasirangan 
Materi/KD 

Kelas/ 

Semester 

1. Persiapan kain, kertas pola dan 

menjahitnya (motif kain sasirangan 

menggambarkan tumbuh-tumbuhan 

dan hewan) 

Klasifikasi makhluk hidup/ 

KD 3.2 dan 4.2 

VII/1 

2. 

 

Proses pewarnaan menggunakan 

pewarna alami (akar, batang dan 

daun tumbuh-tumbuhan) dan 

sintetis  (bahan kimia yang 

mengandung logam berat) 

Pencemaran Lingkungan/ 

KD 3.8 dan 4.8 

VII/2 

Resep perbandingan, takaran bahan 

pewarna dan air untuk 

menghasilkan warna yang sesuai 

Objek IPA dan 

pengamatannya 

(Perhitungan konsetrasi 

larutan)/ KD 3.1 dan 4.1 

VII/1 

3. Pelepasan benang dan bahan 
perintang menghasilkan limbah 

anorganik benang, plastik pengikat 

dan karet. 

Pencemaran Lingkungan/ 

KD 3.8 dan 4.8 

VII/2 

4. Pengawetan warna menggunakan 

larutan fiksasi (tawas, kapur atau 

tunjung) 

Klasifikasi materi dan 

perubahannya  (klasifikasi 

materi)/ KD 3.3 dan 4.3 

VII/1 

5. Pencucian kain, menggunakan 

cairan sabun/detergen untuk 

mencuci kain 

Klasifikasi materi dan 

perubahannya (Perubahan 

kimia dan fisika)/ KD 3.3 

dan 4.3 

VII/1 

6. Penjemuran, dilakukan di tempat 

yang tidak terkena cahaya matahari 

langsung  

Kalor dan perpindahannya 

(Konsep perpindahan 

kalor)/ KD 3.4 dan 4.4 

VII/1 

7. Penyetrikaan kain, dengan cara 

menghubungkan setrika ke aliran 

listrik agar kain menjadi licin dan 

terlihat rapi sebelum pengemasan 

Energi dalam Sistem 

Kehidupan (Macam-macam 

energi)/ KD 3.5 dan 4.5 

(cek silabus) 

VII/1 

Seperti yang diungkapkan oleh Dalida, Malto dan Lagunzad (2018) isu 

lngkungan tidak hanya dapat memberikan peningkatan pemahaman 

konseptual, tetapi juga sebagai bentuk mengembangkan kesadaran dan 

kepedulian lingkungan.  
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d. Kajian Materi IPA 

Konsep kunci yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan analisis 

literatur yaitu terkait dengan materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran 

mengenai isu lingkungan tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan 

pendidikan, tetapi juga dapat mengubah sikap positif tentang lingkungan 

menjadi tingkah laku (Arslan, 2012). 

Pembelajaran tentang lingkungan terutama mengenai permasalahan 

lingkungan  juga bertujuan untuk membatu peserta didik mengembangkan 

kemampuan berpikir dan kritis. Diberikan juga sebuah ilustrasi misalnya 

seorang siswa yang suatu  hari nanti menjadi bagian dari dewan pemerintahan 

lokal maka akan sangat efektif jika ia berhasil menimbang pilihan, 

mengidentifikasi alternatif, berkomunikasi dan menanyakan pertanyaan terbaik, 

menganalisis input serta mengambil keputusan. Hal yang sama juga berlaku 

pada seorang siswa yang suatu hari nanti mungkin menjadi pemilik tanah dan 

mencoba memutuskan bagaimana ia mengelola tanahnya atau menjadi warga 

yang dimintai pendapat mengenai dampak suatu isu bagi lingkungan dan 

masyarakat (Corps, 1993) . Artinya, permasalahan nyata yang diintegrasikan 

dalam materi pencemaran lingkungan ini dapat berpotensi  memberikan 

pelajaran yang bermakna bagi peserta didik di masa depan. 

Negev, Garb, Biller, Sagy dan Tal (2010) melakukan  penelitian untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap lingkungan melalui pertanyaan 

terbuka (open question) terkait dengan permasalahan lingkungan lokal. Fokus 
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pertanyaan yang diberikan adalah terkait dengan mengidentifikasi masalah, 

penyebab dan solusi dari permasalahan lingkungan. Hal tersebut juga sama 

dengan konteks materi yang digunakan pada penelitiani ini. Konteks materi 

digunakan sesuai dengan capaian KD 3.8 yaitu menganalisis terjadinya 

pencemaran lingkungan serta KD 4.8 menggagas cara untuk mengurangi 

dampak pencemaran terhadap ekosistem. 

Pokok bahasan pencemaran lingkungan diintegrasikan dengan pembuatan 

kain sasirangan terutama terkait dengan proses pewarnaan kain. Materi 

diuraikan dalam sub pokok bahasan bahan pencemar (polutan), pencemaran air 

dan pencemaran tanah. Peta konsep materi dapat dilihat pada lampiran 1.4. 

Ulasan masing-masing sub materi adalah sebagai berikut. 

1) Bahan Pencemar 

Zat-zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut sebagai 

polutan. Polutan dapat terdiri atas radiasi, zat kimia, debu, suara, atau panas 

yang masuk ke lingkungan. Tidak semua limbah tergolong sebagai polutan, 

namun tergolong sebagai potensi menjadi polutan karena jumlahnya yang 

sangat kecil dibandingkan dengan polutan lainnya. Ciri-ciri limbahnyang 

termasuk polutan antara lain: 

a) Kadarnya melebihi batas kadar normal atau diambang batas  

b) Berada di waktu yang tidak tepat 

c) Berada pada tempat yang tidak semestinya. 
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Sifat-sifat polutan sendiri terdiri dari (Sumampouw, 2015): 

a. Sifat merusak untuk sementara, yaitu polutan yang bersifat merusak 

namun akan menjadi tidak merusak lagi jika telah bereaksi dengan zat 

lain. 

b. Sifat merusak dalam waktu lama, yaitu polutan yang bersifat merusak 

setelah lama tertimbun atau terakumulasi dalam waktu yang lama. 

Dilihat dari bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah cair, padat 

dan gas. Berikut penjelasan untuk masing-masing limbah diadaptasi dari 

(Utomo, 2012).  

a. Limbah cair, limbah yang berbentuk cairan. Limbah ini terbagi menjadi 

limbah cair yang tidak dapat tercampur dengan air, bercampur sebagian 

dan bercampur sempurna. Cairan yang tidak dapat becmpur dengan air, 

misalnya. Oli bekas. Cairan yang bercampur sebagian dengan air, 

misalnya asam dan basa lemah. Sedangkan cairan yang bercampur 

sempurna dengan air, misalnya alkohol, asam dan basa kuat. 

b. Limbah padat, yaitu jenis limbah yang  berbentuk padat. Limbah padat 

biasanya disebut sebagai sampah. Limbah padat diklasifikasikan 

menjadi limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik 

merupakan limbah yang berasal dari pemukiman, perdagangan dan 

institusi. Sedangkan limbah non domestik berasal dari limbah indutri, 

limbah sisa bangunan dan konstruksi gedung  
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c. Limbah gas, yaitu jenis limbah yang berbentuk gas. Keberadaan gas 

sulit dideteksi kecuali untuk gas yang berbau. Gas yang tidak berba 

hanya dapat diketahui keberadaannya melalui alat detektor tertentu. 

sedangkan untuk gas ynag berbau akan menunjukkan bau khas dari 

suatu bahan. Gas tidak berbau misalnya, karbondioksida, nitrogen, 

hidrogen, sinar radioaktif, merkuri, dan freon (pendingin). Sedangkan 

limbah gas yang berbau misalnya gas belerang, amoniak, uap asam dan 

senyawa hidrokarbon. 

Bedasarkan jenis senyawanya, limbah dibedakan menjadi limbah 

organik dan limbah anorganik  (Prihatin, 2013).  

a. Limbah organik merupakan limbah yang dapat dengan mudah diuraikan 

(mudah membusuk) di alam. Limbah ini memiliki kandungan karbon. 

Contohnya kotoran manusia dan hewan. 

b. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan 

tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. 

Contohnya seperti merkuri,  timbal hitam, logam berat dan plastik. 

Pembuatan kain sasirangan menghasilkan limbah organik dan 

anorganik pada proses-proses tertentu seperti yang terlihat pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 2. Skema limbah-limbah yang dihasilkan dari Pembuatan 

 Kain Sasirangan 

 

Limbah-limbah yang dihasilkan tersebut kemudian dikelompokkan ke 

dalam jenis limbah organik dan anorganik seperti penjelasan berikut ini. 

a. Limbah organik: sisa tumbuh-tumbuhan dan air pewarna alam 

b. Limbah anorganik: potongan kertas karton, air pewarna sintetis, sisa 

benang, karet, plastik pembungkus kain, air pengawet tawas, kapur dan 

air sisa detergen. 

2) Pencemaran Air 

Pencemaran air dapat diartikan sebagai peristiwa masuknya makhluk 

hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan 

kualitas air turun pad atingkat tertentu dan menyebabkan air tidak dapat 
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berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Menurut kegunaan atau peruntukannya, 

air pada sumber air dapat digolongkan menjadi (Irianto, 2015): 

a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum langsung 

tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

b. Golongan B, yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk 

diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. 

c. Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan 

dan peternakan. 

d. Golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian, 

dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan listrik 

negara. 

Potensi pencemaran air dari pembuatan kain sasirangan disebabkan oleh 

penggunaan zat warna sintetis yang digunakan dalam proses pewarnaan kain.  

Limbah cair sisa pewarna sintetis kain sasirangan memiliki karakteristik 

pH 10 dan mengandung bahan pencemar yang dapat mempengaruhi kualitas 

lingkungan seperti logam berat Timbal (Pb), Cadmium (Cd), Besi (Fe) dan 

Cromium (Cr) (Arifin, Karlina & Khair, 2017; Santoso, Mahreda, Shadiq, & 

Biyatmoko, 2014).  Diketahui kadar limbah pewarna sasirangan mengandung 

logam berat Cr sebesar 0,51 mg/L dan Cd 0,12 (Santoso et al., 2014). Hasil ini 

melebihi baku mutu jenis logam berat Cd yang diizinkan untuk limbah 

industri tekstil dibuang langsung ke lingkungan yaitu sebesar  0,05 mg/L. 

Penanganan pengolahan limbah cair pada industri sasirangan umumnya 
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kurang baik, berdasarkan hasil pengamatan limbah langsung dibuang ke 

sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Akibat pembuangan 

limbah cair hasil pewarnaan sungai menjadi berwana dan menimbulkan rasa 

gatal jika airnya digunakan untuk mandi pada titik tertentu di pesisir sungai 

(Rachman, Adina & Primanadini, 2017). Limbah pewarna sasirangan dapat 

memicu masalah pencemaran dan perlu untuk lebih diperhatikan karena 

konsumsi tekstil yang akan terus meningkat seiring bertambahnya penduduk; 

sebagian besar zat warna dibuat agar mempunyai resistensi terhadap pengaruh 

lingkungan seperti efek pH, suhu dan penyerapan mikroba; pengolahan kadar 

warna menjadi sulit karena struktur aromatik, pada zat warna yang sulit 

diuraikan (biodegradasi); kadar warna dalam konsentrasi tertentu berbahaya 

bagi organisme air;  bahan pencemar yang terdapat pada zat warna apabila 

terkonsumsi hewan dan manusia dapat menjadi pemicu penyakit kanker 

(Arifin, Karlina & Khair, 2017). 

3) Pencemaran Tanah 

Tanah merupakan kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat 

antara satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) dan 

rongga-rongga diantara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air (Ikhtiar, 

2018). Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia buatan manusia masuk 

dan mengubah lingkungan tanah alami. 

Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan 

tanah, maka ia akan menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam 
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tanah. pncemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat 

kimia beracun di dalam tanah tersebut dan dapat berdampak langsung kepada 

manusia ketika bersentuhan atau mencemari air dan udara di atasnya.  

Berikut adalah contoh aktivitas dan polutan yang dihasilkan sebagai 

penyebab terjadinya pencemaran tanah (Sumampouw, 2015:60). 

a) Hidrokarbon dari minyak tanah yang berasal dari kerusakan tangki-

tangki penyimpanan bawah tanah (polutan yang dihasilkan yaitu 

senyawa benzena, etil, MTBE). 

b) Tumpahan atau bocornya zat-zat pelarut dan zat pencuci pakaian 

(polutan yang dihasilkan yaitu senyawa aseton). 

c) Kebocoran dari zat pencemaran yang berasal dari tempat pembuangan 

limbah padat. (polutan yang dihasilkan yaitu timbal, merkuri, khrom, 

kadmium, bakteri dan hidrokarbon). 

d) Air yang mengalir yang membawa zat-at pencemar dimana air masuk 

ke dalam tanah. 

e) Masuknya pestisida dan herbisida yang digunakan di pertanian ke 

dalam tanah (polutan yang dihasilkan seperti DDT). 

f) Zat sisa dari proses peleburan logam dan mesin-mesin yang 

menggunakan tenaga batubara (polutan yang dihasilkan seperti seng, 

kadmium, timbal dan merkuri). 

g) Kebocoran dari gardu-gardu listrik (polutan yang dihasilkan seperti 

poliklorin bifenil). 
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Potensi pencemaran tanah dari pembuatan kain sasirangan disebabkan 

oleh pembuangan limbah pewarna sintetis yang cenderung berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Jika limbah pewarna mengalir ke tanah, bahan-bahan 

dapat merusak ekosistem tanah. hal ini terjadi karena bakteri tanah tidak 

mampu mendegradasi bahan-bahan kimia tersebut (Fahmi, 2015).  Kandungan 

logam kromium (Cr) sebesar 1,54 mg/L pada limbah pewarna sasirangan 

dilaporkan berada di atas kadar yang diizinkan sebesar 1,0 mg/L (Santoso et 

al., 2014). Laporan peneltian mengenai potensi pencemaran tanah dari limbah 

pewarna sasirangan belum di temukan secara langsung. Oleh sebab itu, 

potensi pencemaran ini ditinjau dari keberadaan tanaman air yang berada 

disekitar rumah produksi kain sasirangan seperti tumbuhan kangkung. 

Tumbuhan kangkung merupakan salah satu tumbuhan yang paling 

mudah menyerap logam berat. Logam berat dapat masuk melalui akar 

tanaman, kemudian diangkut oleh jaringan pengangkut ke bagian tumbuhan 

yang lain seperti batang dan daun. Pada konsentrasi rendah logam berat tidak 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman tetapi pada konsentrasi tinggi akan 

menyebabkan kerusakan baik pada tanah, air maupun tanaman (Puspita, 

Melannisa & Suhendi, 2010). Logam berat yang mencemari air dan tanah di 

sekitar area produksi dapat berdampak pada pertumbuhan berbagai tanaman 

(sayuran dan buah). Kemudian jika makhluk hidup mengkonsumsi hasil 

pangan dari tanaman dan air tercemar tersebut, maka dapat berpotensi 

menyebabkan bahaya kesehatan. Makanan yang mengandung logam berat Cd 
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dapat bersifat racun yang akumulatif (menumpuk) dalam tubuh. Logam ini 

dapat menumpuk pada hati, ginjal, pankreas dan tyroid (Irianti, 2017). 

Berdasarkan uraian materi pencemaran di atas kita mengetahui bagaimana 

pembatan kain sasiranga berpotensi mengakibatkan pencemaran 

lingkungan.Pendidikan mengenai lingkungan adalah alat yang sangat penting 

dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Karataş dan Karataş 

(2016) mengungkapkan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa komponen kegiatan yang 

relevan dengan konteks materi yang diuraikan di atas diantaranya. 

1) Peranan ahli yang memberikan pengetahuan kepada petani tentang 

konsekuensi negatif terhadap penggunaan berlebihan pupuk dan  pupuk 

yang tepat. 

2) Peserta didik harus diberi informasi tentang proses daur ulang limbah. 

3) Film pembelajaran, tayangan slide, presentasi, poster yang menekankan 

pentingnya menjaga lingkungan. 

4) Media massa harus digunakan dalam mempromosikan lingkungan. 

5) Peserta didik harus diberi tahu lebih banyak informasi mengenai limbah  

6) Forum dan presentasi tentang perlindungan sumber daya alam harus 

diorganisasi. 

Informasi menjadi hal penting yang perlu dimasukkan dalam 

pembelajaran terkait dengan materi pencemaran lingkungan.. Corps (1993) 

mengungkapkan pengolahan informasi tentang lingkungan dapat dimulai 
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dengan mengenali masalah lingkungan, mengdefinisikan masalah lingkungan, 

memahami dengan penuh pengertian, mengatur/mengorganisasi, menganalisis 

informasi (dengan sumber yang kredibel), menghasilkan solusi alternatif, 

memilih sebuan solusi, mengembangkan tindakan serta mengevaluasi tindakan. 

Teknologi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengeksplor dan mengakses dengan mudah informasi yang dapat 

mengembangkan partisipasinya dalam akrivitas pembelajaran, menjadi lebih 

percaya diri dan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis (Arslan, 2016). 

Teknologi mobile telah digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

kepedualian dan perhatian yang lebih tentang teknologi dan lingkungan 

(Uzunboylu et al., 2009). Gambar lingkungan nyata dari mobile phone dapat 

membawa dunia luar ke ruang kelas. Guru dapat menjelaskan konsep-konsep 

ilmiah terkait konteks telah diketahi peserta didik untuk menanamkan 

pengetahuan tentang sains (Ekanayake & Wishart, 2014). Peserta didik dapat 

mengamati lingkungan yang memburuk menggunakan perangkat mobile dengan 

mengambil gambar menggunakan kamera dan mengirimkan gambar melalui 

pesan SMS (Uzunboylu et al., 2009).   

 Hal lain yang diungkapkan (Ekanayake & Wishart, 2014) yaitu mobile 

phone dapat juga mendukung pengiriman video yang memperlihatkan sebuah 

eksperimen  ilmiah. Selama pelajaran, instruksi melalui video (gambar dan kata-

kata) tidak hanya menfasilitasi tugas mereka tetapi juga mendukung guru dalam 

mendapatkan perhatian dan minat mereka. Salah satu eksperimen tentang 
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permasalahan lingkungan dilakukan oleh Ernst dan Monroe, (2004) yang 

memberikan sebuah proyek terbuka yang membutuhkan hipotesis, menyelidi 

masalah dan melakukan penelitian kepada peserta didik.  Peserta didik meneliti 

tentang studi kualitas air sungai dan membandingkannya dengan kualitas 

ditempat lainnya dan memperoleh perbedaan. Cara seperti ini membuat peserta 

didik dapat berpikir untuk memberikan perhatian lebih kepada kota industri di 

lingkungan tempat mereka tinggal.  

Tabel 4. Analisis Konten Pencemaran Lingkungan Terintegrasi 

Pembuatan Kain Sasirangan dalam Penerapannya di Pembelajaran 

Konsep Kunci 

KD 3.8 dan 4.8  

Materi pencemaran 

lingkungan dari pembuatan 

kain sasirangan 

Penerapam pembelajaran 

tentang pencemaran 

lingkungan dari pembuatan 

kain sasirangan 

KD 3.8 

menganalisis 

terjadinya 

pencemaran 

lingkungan serta 

KD 4.8 

menggagas cara 

untuk 

mengurangi 

dampak 

pencemaran 

terhadap 

ekosistem 

1. Bahan pencemar, limbah 

organik dan anorganik dari 

pembuatan kain sasirangan 

2. Pencemaran air dari limbah 

pewarna sintetis dan 

dampaknya terhadap 

ekosistem 

3. Pencemaran tanah dari 

limbah pewarna sintetis dan 

dampaknya terhadap 

ekosistem 

4. Cara mengurangi penyebaran 

limbah, menanggulangi 

pencemaran air dan tanah 

1. Kajian informasi dari ahli 

tentang konsekuensi 

negatif dari limbah 

pembuatan kain 

sasirangan, pencemaran 

air dan tanah. 

2. Forum atau presentasi 

tentang  pencemaran  

lingkungan dari 

pembuatan kain 

sasirangan 

3. Film pembelajaran, 

tayangan slide, presentasi 

atau poster  tentan 

pentingnya menjaga 

lingkungan  

4. Pengolahan  informasi 

tentang masalah 

lingkungan 

a. Mengenali masalah  

persoalan pencemaran 

dari limbah pembuatan 

kain sasirangan 

5. Mendefinisikan jenis- 
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Lanjutan Tabel 4. 
  pencemaran air dan 

tanah dari pencemaran  

b. Mengorganisasi 

informasi tentang 

dampak pencemaran 

c. Menganalisis 

informasi dan 

sumbernya mengenai 

cara-cara 

menanggulangi 

pencemaran 

d. Menghasilkan solusi 

cara menanggulangi 

pencemaran 

e. Menentukan langkah-

langkah suatu cara 

mengurangi 

pencemaran 

6. Gambar contoh 

pencemaran untuk 

memperlihatkan 

lingkungan yang 

memburuk 

7. Video yang 

memperlihatkan 

eksperimen ilmiah 

8. Proyek terbuka yang 

membutuhkan 

penyelidikan masalah 

pencemaran dari limbah 

pewarna sintetis 

pembuatan kain 

sasirangan 

 

Kajian materi IPA yang dkaitkan dengan pembuatan kain sasirangan 

difokuskan pada konsep kunci KD 3.8 dan 4.8 dan tema materi potensi 

pencemaran dari kain sasirangan. Pokok bahasan  pencemaran lingkungan 

diuraikan dalam tiga sub bab yaitu bahan pencemar, pencemaran air dan 

pencemaran tanah. Materi pencemaran lingkungan di peroleh dari kajian junal, 
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hasil penelitian, situs berita dan pengamatan limbah-limbah pembuatan 

sasirangan.  

Tabel 5. Media Mobile Learning IPA Berbasis Pembuatan Kain Sasirangan 

pada Materi Pencemaran Lingkungan 

Media Mobile learning IPA berbasis kearifan lokal pembuatan kain 

sasirangan (MLI Sasirangan) merupakan media berbentuk aplikasi m-learning 

berbasis moodle yang berisi bahan ajar online. Aplikasi dibelajarkan  melalui 

pendekatan saintifik dengan materi pokok pencemaran lingkungan yang 

terintegrasi dengan proses pembuatan kain sasirangan khususnya mengenai 

limbah pembuatan kain sasirangan. Menu-menu  dilengkapi dengan media 

(gambar, audio, video), dokumen (doc, pdf) serta website yang ditampilkan 

secara langsung maupun melalui link.  Penilaian mobile learning IPA ditinjau 

dari aspek materi, kebahasaan, pedagogi (insruksional), tampilan antarmuka 

Media Mobile Learning IPA Berbasis Kearifan Lokal Pembuatan Kain Sasirangan pada 

Materi pencemaran Lingkungan 

1. Menyediakan informasi ilmiah/kajian dari ahli yang diperoleh dari akses ke beberapa 

jaringan tentang konsekuensi negatif pencemaran dari pembuatan kain sasirangan  

2. Menyajikan akses data dan literatur untuk mengolah informasi tentang masalah 

lingkungan dari pembuatan kain sasirangan melalui latihan  

3. Menyajikan bahan didaktik dalam bagian-bagian pengolahan informasi untuk mengetahui 

masalah, dampak  dan solusi pencemaran lingkungan dari limbah pembuatan kain 

sasirangan:  

a. Mengidentifikasi masalah pencemaran dari pembuatan kain sasirangan  

b. Mendefinisikan jenis-jenis limbah, pencemaran air dan tanah dari pencemaran 

c. Mengorganisasi informasi dampak pencemaran bagi ekosistem 

d. Menganalisis informasi (dari sumber yang kredibel) cara-cara menanggulangi 

pencemaran 

e. Menghasilkan solusi cara-cara menanggulangi pencemaran 

f. Menentukan tindakan/langkah demi langkah suatu cara menanggulangi pencemaran 

4. Menyajikan konten multimedia yang memperlihatkan eksperimen ilmiah melalui konten 

pembelajaran 

5. Menyajikan konten multimedia untuk memperlihatkan kondisi lingkungan yang 

memburuk melalui konten pembelajaran 

Menyajikan proyek terbuka penyelidikan masalah nyata pencemaran dari limbah peswarna 

sintetis pembuatan kain sasirangan dan menghubungkannya dengan pengetahuan 
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(user interface), kehandalan dan pemanfaatan software. Penggunaan media 

mobile learning pada aktvitas dengan pendekatan saintifik seperti yang terlihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Penggunaan Media Mobile Learning pada Pembelajaran 

Menggunakan Pendekatan Saintifik 

Media Mobile Learning IPA berbasis pembuatan kain sasiranganyang digunakan 

melalui pendekatan saintifik 

1. Peserta didik menalar penyajian informasi ilmiah/kajian dari ahli yang diperoleh dari akses 

ke beberapa jaringan tentang konsekuensi negatif dari limbah pewarna sintetis pembuatan 

kain sasirangan melalui bahan ajar dalam mobile learning  

2. Peserta didik menalar penyajian dan akses data dan literatur untuk mengolah informasi 

tentang masalah lingkungan dari limbah pewarna sintetis pembuatan kainsasirangan bahan 

ajar dalam mobile learning 

3. Peserta didik menalar penyajian kegiatan pengolahan informasi tentang masalah 

pencemaran lingkungan dari pembuatan kain sasirangan melalui bahan didaktik yang 

tersedia bahan ajar dalam mobile learning yang terdiri dari: 

a. Mengidentifikasi masalah pencemaran dari limbah pembuatan kain sasirangan  

b. Mendefinisikan jenis-jenis limbah, pencemaran air dan tanah dari pencemaran 

c. Mengorganisasi informasi dampak pencemaran bagi ekosistem 

d. Menganalisis informasi (dari sumber yang kredibel) cara-cara menanggulangi 

pencemaran 

e. Menghasilkan solusi cara-cara menanggulangi pencemaran 

f. Menentukan tindakan/langkah demi langkah suatu cara menanggulangi pencemaran 

4. Peserta didik mengamati penyajian konten multimedia yang memperlihatkan eksperimen 

ilmiah bahan ajar dalam mobile learning 

5. Peserta didik menanyakan penyajian konten multimedia yang memperlihatkan kondisi 

lingkungan yang memburuk pada bahan ajar dalam mobile learning 

6. Peserta didik melakukan percobaan (mencoba) dari penyajian proyek penyelidikan 

masalah  pencemaran dari limbah pewarna sintetis pembuatan kain sasirangan  untuk 

mengetahui hubungan masalah dengan pengetahuan dalam bahan ajar dalam mobile 

learning 

7. Peserta didik mengkomunikasikan/melakukan persentasi tentang potensi pencemaran  

lingkungan dari pembuatan kain sasirangan dan dampaknya terhadap ekosistem   

 

2. Katerampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan 

cara yang kompeten (Skillscan, 2012). Keterampilan memiliki karakteristik 

yang berbeda, beberapa diantaranya yaitu keterampilan yang membutuhkan 



 

64 

 

pengetahuan, praktik sikap dan teknik yang saling berkaitan dan terintegrasi 

selama latihan. Karakteristik lainnya yaitu keterampilan harus didasarkan pada 

pembelajaran sebelumnya dan harus diperoleh melalui kegiatan, serta 

keterampilan yang ditransfer  ke berbagai situasi untuk melakukan tugas yang 

berbeda (Anthony & Sharroky, 2012:5). Sedangkan Sanjaya dan Budimanjaya 

(2017:97) mengungkapkan keterampilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu  

keterampilan intelektual (berpikir) dan keterampilan fisik. Keterampilan 

berpikir merujuk usaha menggali, menyusun dan menggunakan berbagai 

informasi, dapat berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun teori. Sedangkan 

keterampilan fisik melibatkan penggunaan anggota tubuh secara baik dan benar, 

baik melalui latihan dan praktik, pengamatan, dan kegiatan sensori motorik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian keterampilan yang sesuai 

dengan konteks penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menggali, 

menyusun dan menggunakan informasi (fakta, konsep, prinsip atau teori) untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan karakteristiknya yang sangat erat dengan 

pengetahuan, pembelajaran sebelumnya serta keterampilan yang sama untuk 

situasi yang berbeda yang diberikan selama latihan. 

Cottrell (2005: 1-2), berpendapat:  

Critical thinking is a cognitive activity, associated with using the mind. 

Learning to think in critically analytical and evaluative ways means using 

mental processes such as attention, categorisation, selection, and 

judgement.….Critical thinking is a complex process of deliberation which 

involves a wide range of skill and attitudes.  
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Berdasarkan pendapat Cottrel tersebut, maka berpikir kritis merupakan 

aktivitas kognitif, yang berhubungan dengan penggunaan pikiran. Belajar 

berpikir secara kritis analitis dan evaluatif berarti belajar menggunakan proses 

mental seperti perhatian, kategorisasi, seleksi, dan penilaian (pertimbangan). 

Selanjutnya, Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai sebuah proses 

pertimbangan kompleks yang melibatkan berbagai keterampilan dan sikap.  

Lai (2011) mengemukakan  berpikir kritis melibatkan keterampilan 

kognitif dan watak. Dimana, berpikir kritis dari pendekatan kognitif secara 

psikologi melibatkan representasi yang digunakan seseorang untuk 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mempelajarai konsep baru. 

Sedangkan Watak yang juga dapat diartikan sebagai sikap, termasuk dialamnya 

berpikiran terbuka dan adil, memiliki rasa ingin tahu, fleksibel, kecenderungan 

untuk mencari sebab dari terjadinya sesuatu, menginginkan untuk 

menyampaikan informasi dengan baik, serta menghargai dan bersedia 

memperhatikan sesuatu dari berbagai sudut pandang. 

Ennis (1993) menambahkan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran 

rasional dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang harus 

dipercaya dan dilakukan. Berbagai cara dapat digunakan untuk melihat 

bagaimana peningkatan berpikir kritis yang melibatkan keterampilan kognitif 

dan sikap tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berpikir kritis merupakan aktivitas 

kognitif yang menggunakan pikiran atau keterampilan kognitif dan sikap untuk 
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mempercayai atau melakukan sesuatu. Aktivitas tersebut melibatkan peserta 

didik untuk dapat mengkategorikan, menyeleksi, menilai (mempertimbangkan) 

sesuatu, memecahkan masalah, membuat keputusan dan mempelajari konsep 

baru. 

Facione (2013) mengungkapkan keterampilan berpikir kritis dapat diamati 

selama proses berpikir itu berlangsung dalam suatu waktu tertentu. Adapun 

rincian aspek-aspek menurut Facione (2013) terlihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Komponen Keterampilan Berpikir Kritis  

No. Keterampilan Deskripsi 

1. Menginterpretasi 

(Interpretation) 

Memahami atau menjelaskan makna dari pernyataan, 

pengamalaman, situasi, peristiwa, data, prosedur atau 

suatu kriteria tertentu. 

2. Menganalisis (Analysis) Mengklarifikasi kesimpulan berdasarkan hubungan 

antara pernyataan, konsep atau informasi lainnya 

dengan pertanyaan yang ada di dalam masalah.   

3. Mengevaluasi 

(Evaluation) 

Menilai kebenaran dari sutau pernyataan atau sesuatu 

lain berdasarkan hubungan antara pernyataan, konsep 

atau informasi lainnya dengan pertanyaan yang ada di 

dalam masalah.   

4. Menyimpulkan 

(Inference)  

Mengidentifikasi elemen-elemen yang dibutuhkan 

dalam membuat kesimpulan yang rasional dengan 

memperhatikan informasi yang relevan. 

5. Menjelaskan (Explain) Memberikan pernyataan pendukung atau alasan yang 

masuk akal dan koheren terhadap argumen, bukti atau 

informasi lainnya yang telah dibuat. 

6. Melakukan regulasi diri 

(Self Regulation) 

Menkonfirmasi, membenarkan atau mengoreksi alasan 

atau argumen disertai bukti-bukti yang mendukung. 

(Sumber: Diadaptasi dari Facione, 2013) 

Kemudian Watson dan Glaser (2010) mengungkapkan tiga keterampilan 

dalam berpikir kritis yang terdiri dari keterampilan mengorganisasi 

asumsi/dugaan (recognize assumptions), yaitu dengan menyatakan dugaan 

sementara dalam bentuk argumen, strategi, rencana, atau ide-ide. Kedua 
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keterampilan mengevaluasi argumen (evaluate arguments), yaitu menganalisis 

keakuratan dan keobjektifan suatu argumen, cara, prosedur atau bentuk lainnya. 

Terakhir, yaitu keterampilan  membuat kesimpulan (draw conclutions), yaitu 

membuat atau menilai kesimpulan dengan mengikuti bukti-bukti yang tersedia. 

McLean (2005) menyampaikan empat aspek dalam keterampilan berpikir 

kritis yang terdiri dari mengklarifikasi penyataan, masalah atau pertanyaan 

(Clarification the thesis, problem, or question), membuat kesimpulan dan 

menginterpretasi (Making inferences and interpretations), mencari sumber 

pendukung kesimpulan dan interpretasi (Supporting inferences and 

interpretations) dan membuat penilaian (Making value judgements). 

Ministry of Education Malaysia (2002) mengemukakan  empat komponen 

keterampilan berpikir kritis. Pertama yaitu keterampilan menghubungkan 

(Attributing) yang berkaitan dalam hal mengidentifikasi kriteria seperti 

karakteristik, ciri-ciri, kualitas dan bagian-bagian dari suatu konsep atau objek 

tertentu; Kedua, keterampilan menganalisis (analysing) yaitu keterampilan 

dalam menguji informasi secara detail dengan cara memecahnya menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil untuk menemukan makna implisit dan suatu 

hubungan; Ketiga, keterampilan mengevaluasi (evaluating) yaitu keterampilan 

dalam membuat keputusan mengenai kualitas atau menilai sesuatu berdasarkan 

hasil dan bukti yang valid; Keempat keterampilan membuat kesimpulan 

(making conclutions)  yaitu keterampilan dalam membuat pernyataan mengenai 

hasil penyelidikan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. 
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Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan dalam menggali, 

menyusun  dan menggunakan informasi (fakta, konsep, prinsip atau teori) untuk 

situasi yang berbeda dengan yang diberikan pada saat latihan melalui aktivitas 

kognitif yang menggunakan pikiran atau keterampilan kognitif dan sikap untuk 

mempercayai atau melakukan sesuatu. Analisis aspek keterampilan berpikir 

kritis (KBK) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Sintesa Aspek Keterampilan Berpikir Kritis 

No. Facione (2013) 
Watson & 

Glaser (2010) 

Ministry of 

Education Malaysia, 

(2002) 

Sintesa 

1. Menginterpretasi 

(Interpretation) 

- Menghubungkan 

(Attributing) 

Menginterpretasi 

(Interpretation) 

2. Menganalisis 

(Analysis) 

Mengorganisa

si 

aaumsi/dugaa

n (recognize 

assumptions 

 

Menganalisis 

(Analysing) 

Menganalisis 

(Analysing) 

3. Mengevaluasi 

(Evaluation) 

Mengevaluasi 

argumen 

(evaluate 
arguments) 

Mengevaluasi 

(Evaluating) 

Mengevaluasi 

argumen (evaluate 

arguments) 

4. Menyimpulkan 

(Inference) 

Membuat 

kesimpulan 

(draw 

conclutions) 

Membuat kesimpulan 

(making conclutions) 

Menyimpulkan 

(Inference) 

5. Menjelaskan 

(Explain) 
- - Menjelaskan 

(Explain) 

6. Melakukan 

regulasi diri (Self 
Regulation) 

- - - 
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Tabel 9. Deskripsi Aspek Keterampilan Berpikir Kritis 

No. Aspek Deskripsi 

1. Menginterpretasi 

(Interpretation) 

Memahami atau menjelaskan makna dari pernyataan, 

pengamalaman, situasi, peristiwa, data, prosedur atau 

suatu kriteria tertentu. 

2. Menganalisis 

(Analysing) 

Menguji informasi dengan memecahkan bagian-

bagian masalah menjadi lebih kecil untuk 

menemukan makna implisit dan menemukan 

hubungan. 

 

3. Mengevaluasi 

argumen (evaluate 

arguments) 

Menilai ketepatan atau keobjektifan suatu argumen, 

cara, prosedur atau bentuk lainnya. 

4. Menyimpulkan 

(Inference) 

Mengidentifikasi elemen-elemen yang dibutuhkan 

dalam membuat pernyataan yang rasional dengan 

memperhatikan informasi yang relevan. 

5. Menjelaskan (Explain) Memberikan pernyataan pendukung atau alasan 

terhadap argumen, bukti atau informasi lainnya yang 

telah dibuat 

Pemilihan aspek menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, 

menyimpulkan dan menjelaskan dipilih dengan pertimbangan karena sesuai 

dengan konteks berpikir kritis berdasarkan permasalahan nyata yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.  

3. Literasi TIK 

ICT (Information and Communication Technology) atau Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) memanfaatkan teknologi atau perangkat untuk 

menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam 

proses komunikasi. Teknologi atau perangkat TIK dapat terdiri dari teknologi 

komputer, teknologi multimedia, teknologi telekomunikasi, dan teknologi 

jaringan internet. Teknologi komputer dapat berupa perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software) pendukung. Teknologi multimedia merupakan 
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gabungan dari beberapa media seperti kamera digital, kamera video, audio, visual  

animasi, grafis dan simulasi. Teknologi telekomunikasi dapat berupa telepon 

seluler berupa smartphone. Sedangkan teknologi jaringan dapat terdiri dari 

perangkat keras yang terdiri dari LAN, internet dan wifi (Suryani, 2015).  

Pernia (2008) berpendapat bahwa “ICT (Information and Communication 

Technology) literacy is specified as the ability to use “digital technology, 

communications tools, and/or networks to access, manage, integrate, evaluate, 

and create information in order to function in a knowledge society”. Berdasarkan 

pernyataa tersebut, maka literasi TIK dapat diartikan sebagai kemampuan peserta 

didik dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau internet 

untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi dan membuat 

informasi agar dapat berfungsi dalam masyarakat berpengetahuan. 

Penilaian literasi TIK anak perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

program pembelajaran telah membuahkan hasil atau tidak, dimana beberapa hal 

perlu diperhatikan dalam menjalankan pembelajaran berbasis TIK ini yaitu 

menjalankan strategi pembelajaran yang dapat menjangkau peranan peserta didik 

yang menganggap dirinya telah mahir, merancang pembelajaran yang relevan 

dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, termasuk penggunaan teknologi 

misalnya smartphone yang mereka miliki, menciptakan pembelajaran aktif yang 

berpeluang untuk menfokuskan peserta didik pada tugas yang harus mereka 

kerjakan, dan menilai capaian pembelajaran yang diperoleh (Katz & Macklin, 

2007). 
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Educational Testing Service (ETS) (2002) mengemukakan lima komponen 

yang merepresentasikan literasi TIK. Lima komponen ini menunjukkan kumpulan 

keterampilan dan pengetahuan yang diurutkan sebagai bentuk peningkatan 

kompleksitas kognitif yang dapat dilatihkan kepada anak berupa kegiatan yang 

terdiri dari akses (accses), kelola (manage), integrasi (integrate), evaluasi 

(evaluate) dan cipta (create). Rincian dari masing-masing komponen ini dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Kelima aspek di tersebut juga dapat di bedakan dalam tiga kecakapan  yang 

terdiri dari kecakapan kognitif  (cognitive proficiency), kecakapan  teknis 

(technical proficiency) dan  kecakapan TIK (ICT proficiency). Kecakapan 

kognitif mencakup keterampilan dasar seseorang dalam menggunakan perangkat 

TIK dan didalamnya memuat komponen akses dan kelola literasi TIK. Kecakapan 

teknis mencakup keterampilan dalam pengaplikasian perangkat TIK yang 

didalamnya terdapat komponen evaluasi dan cipta, serta kecakapan TIK  

Tabel 10. Komponen Literasi TIK  

No. 
Komponen 

Literasi TIK 
Rincian 

1. Akses  (access) 
Mengetahui tentang dan bagaimana informasi di kumpulkan 

dan diperoleh 

2. Kelola (manage) 
Menerapkan skema pengorganisasian atau pengklasifikasian 

informasi yang sudah ada 

3. Integrasi (integrate) 
Menginterpretasi dan merepresentasikan informasi. (seperti 

menyimpulkan, membandingkan dan menyamakan) 

4. Evaluasi (evaluate) 
Membuat penilaian tentang kualitas, relevansi, kegunaan 

atau efisiens dari informasi 

5. Cipta (create) 

Menciptakan atau membuat informasi dengan cara 

mengadaptasi, mengaplikasikan, mendesain, menciptakan 

atau menulis suatu informasi 

(Sumber: Diadaptasi dari ETS, 2002) 
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mencakup pengaplikasian keterampilan kognitif dan teknis hingga dapat 

menghasilkan inovasi didalamnya terdapat komponen intergrasi 4 (ETS, 2007). 

Skema tiga kecakapan tersebut seperti yang terlihat pada yang terlihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Tiga Kecapakapan pada Literasi TIK  

(Sumber: diadaptasi dari ETS, 2002) 

 

Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci dan Rumble (2012) 

mengklasifikasikan 6 aspek kegiatan atau kerja yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran dalam upaya mengembangkan peserta didik yang terdiri dari 

mengakses dan mengevaluasi TIK  (acsess and evaluating ICT), menggunakan 

dan mengelola informasi (use and manage information), membuat produk media 

menggunakan TIK (create media product), menganalisis media TIK (analysis 

media), menerapkan teknologi secara efektif (apply technology effectively), serta 

menerapkan dan menggunakan teknologi (apply and employ technology).  

Kecakapan TIK 

Akses Kelola Integrasi Evaluasi Cipta 

Kecakapan kognitif Kecakapan Teknis 
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Ghavifekr, Kunjappan, Ramasamy dan Anthony (2016) memberikan 

gambaran beberapa aktivias yang berhubungan dengan penggunaan perangkat  

TIK  di dalam kelas yang terdiri dari: 

a. Membuat teks menggunakan program word 

b. Menggunakan email untuk berkomunikasi dengan yang lainnya 

c. Menangkap dan mengedit gambar digital, film dan grafik lainnya 

d. Mengedit tulisan online yang memuat link internet dan gambar.  

e. Membuat teks menggunakan program word 

f. Menggunakan email untuk berkomunikasi dengan yang lainnya 

g. Menangkap dan mengedit gambar digital, film dan grafik lainnya 

h. Mengedit tulisan online yang memuat link internet dan gambar 

i. Membuat sebuah data base 

j. Mengisi kuesioner online 

k. Mengirim email file kepada seseorang, teman, ataupun guru 

l. Mengorganisasi file-file ke dalam folder atau subfoldder 

m. Menggunakan program excel 

n. Menggunakan program excel untuk membuat grafik 

o. Membuat presentasi dengan fungsi-fungsi animasi sederhana 

p. Membuat presentasi dengan potongan audio dan video 

q. Berpartisipasi dalam forum diskusi di internet 

r.  Membuat dan merawat sebuah blog atau website  

s. Berpartispasi dalam sebuah jaringan sosial 
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t. Mendownload dan instal aplikasi  

u. Mendownload atau mengupload sumber belajar dari atau untuk website atau 

platform pembelajaran untuk peserta didik gunakan 

v. Mengajarkan peserta didik bagaimana menjalankan sistem online secara aman 

w. Mengajarkan peserta didik bagaimana menjalankan  sistem online secara etis 

x. Menyiapkan material yang dimasukkan dalan media interaktif 

Katz dan Macklin (2007) mengungkapkan literasi TIK dapat diukur 

menggunakan tujuh cakupan keahlian yang dapat dilihat pada Tabel 8, yang 

mencakup keterampilan  literasi TIK untuk merepresentasikan aspek pemecahan 

masalah dan berpikir kritis. Kerangka penilaian literasi TIK menurut PISA yang 

dikemukakan oleh Van Joolingen (2004): 

1. Mengaskses (access) berkaitan tentang mengetahui tentang dan bagaimana 

memperoleh dan mengambil informasi. 

2. Mengelola (manage) berkaitan dengan mengorganisasi informasi ke dalam 

sebuah skema klasifikasi. 

3. Mengintegrasikan (integrate) berkaitan dengan menafsirkan, meringkas, 

membandingkan, dan membedakan informasi menggunakan bentuk 

representasi yang sama atau berbeda. 

4. Mengevaluasi (evaluate) berkaitan dengan merefleksikan untuk membuat 

penilaian kualitas, relevansi, kegunaan atau efisiensi informasi yang 

diperoleh. 

Menggunakan internet, browser, 

untukmemperoleh ide atau topik 

serta menggunakan word untuk 

merumuskan 
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5. Menggagas (construct) berkaitan dengan informasi dan pengetahuan baru dari 

mengadaptasi, menerapkan, merancang, membangun dan menggambarkan 

atau mengarang (menulis) informasi. 

6. Mengkomunikasikan (communicate) berkaitan dengan menyampaikan 

pengetahuan dan informasi yang telah dibuat kepada berbagai individu 

ataupun kelompok. 

Tabel 11. Tujuh Cakupan Keahlian Literasi TIK  

No. Keahlian Deskripsi 

1. Mendefinisikan (define) Menggunakan perangkat digital untuk 

mengindetifikasi dan merepresentasikan 

informasi yang dibutuhkan 

2. Mengakses (access) Mengumpulkan atau mengambil informasi dalam 

lingkungan digital 

3. Mengelola (manage) Menggunakan alat digital untuk menerapkan 

skema organisasi atau klasifikasi informasi yang 

telah diperoleh. 

4. Mengintegrasi (integrate) Menafsirkan dan merepresentasikan informasi, 

seperti menggunakan alat digital utuk 

mensintesis, merangkum, membandingkan, dan 

membedakan informasi dari berbagai sumber. 

5. Mengevaluasi (evaluate) Menilai sejauh mana informasi digital dapat 

memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan 

untuk penyelesaian masalah, termasuk di 

dalamnya mempertimbangkan otoritas (hak 

cipta), bias (penyimpangan), dan beranda dari 

sajian materi. 

6. Menciptakan (create) Mengadaptasi, menerapkan, merancang dan 

membangun informasi dalam lingkungan digital. 

 (Sumber: Diadaptasi dari Katz & Macklin, 2007)  

Mac Callum, Jeffrey dan Kinshuk (2014) mengungkapkan bahwa 

mengadopsi mobile learning dalam pembelajaran memberikan efek terhadap 

literasi TIK dasar dan literasi mobile (mobile literacy) lanjutan yang dilihat dari 
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kuisioner untuk mengukur literasi TIK, sikap dan persepsi peserta didik yang 

menggunakan mobile learning.  

Maharaj-Sharma dan Sharma (2017) mengemukakan  beberapa aktivitas 

berbasis TIK yang dapat dilaksanakan oleh guru dan peserta didik yang terdiri 

dari mencari dan memperoleh data atau informasi, berkomunikasi, memberikan 

simulasi dan video clip, pengaturan data, demonstrasi singkat dan 

menpresentasikan informasi. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka literasi TIK dapat diartikan 

sebagai kemampuan peserta didik dalam menggunakan perangkat teknologi, 

informasi, dan komunikasi dari  mengumpulkan hingga mengkomunikasikannya. 

Adapun kemampuan tersebut terrcermin dalam beberapa aspek yang terdapat 

pada Tabel 12 dan deskripsi masing-masing aspek terdapat pada Tabel 13. 

Tabel 12. Sintesa Aspek Literasi TIK 

No. 

Tujuh cakupan 

keahlian literasi 

TIK (Katz & 

Macklin, 2007) 

 

Komponen 

literasi TIK 

menurut 

(ETS, 2007) 

Penilaian literasi 

TIK menurut PISA 

Van Joolingen 

(2004) 

Sintesa 

1. Mendefinisikan - - - 

2. Mengakses Akses Mengakses Mengakses 

3. Mengelola Kelola Mengelola Mengelola 

5. Mengintegrasikan Integrasi Mengintegrasikan Mengintegrasikan 

6. Mengevaluasi Evaluasi Mengevaluasi Mengevaluasi 

7. Menciptakan Cipta Menggagas Menciptakan 

8. - - Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan 
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Tabel 13. Deskripsi dari Aspek Literasi TIK 

No. Aspek Deskripsi 

1. Mengakses 
Mengetahui tentang dan bagaimana memperoleh dan 

mengambil informasi. 

2. Mengelola 
Mengklasifikasikan informasi berdasarkan skema 

tertentu 

3. Mengintegrasikan 

Menafsirkan, meringkas, menggabungkan 

membandingkan dan membedakan informasi dari 

berbagai sumber. 

4. Mengevaluasi 
Menentukan relevansi informasi dengan kebutuhan 

dan mempertimbangkan otoritas (hak cipta). 

5. Menciptakan 

Mengadaptasi, menerapkan, merancang atau  

menuliskan informasi atau pengetahuan baru dalam 

lingkungan digital 

6. Mengkomunikasikan 
Menyampaikan informasi kepada orang lain melalui 

perangkat TIK 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Anisa dan Kedung (2017) melakukan penelitian yang yang bertujuan untuk 

menganalisis efektiktifitas pembelajaran IPA berbasis potensi lokal Jepara untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu RPP, LKPD dan soal tes keterampilan berpikir 

kritis bentuk uraian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran IPA 

berbasis potensi lokal Jepara efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

yang ditunjukkan dari hasil uji t dengan nilai sig 0.00. Relevansi penelitian ini dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti dari aspek keterampilan berpikir kritis yang 

dilatihkan melalui pembelajaran terintegrasi konteks kedaerahan/lokal. 

Ibrahim (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran mobile learning berbasis android pada materi sistem imun untuk siswa 

SMP. Selain menerapkan media ini peneliti juga meninjau kenaikan persentas 
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ketuntasan hasil belajar untuk tes sebelum dan setelah menggunakan mobile learning. 

Diperoleh hasil bahwa produk media pembelajaran berbasis android layak menurut 

ahli media dan materi serta dapat meningkatkan kelulusan hasil belajar peserta didik 

dari 11.7% menjadi 100%. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang telah  

dilakukan peneliti yaitu penggunaan platform android dalam pengembangan media 

pembelajaran. 

Muskania dan Wilujeng (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh penerapan perangkat pembelajaran IPA berbasis project based 

learning terhadap keterbekalan digital/ICT literacy. Keterbekalan digital/ICT literacy 

dilihat dari kemjuan peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan melalui 

website. Hasil dari penelitian ini yaitu skor keterbekalan digital/ICT literacy 

persentase keterbekalan digital/ICT literacy sebesar 98,29% yang berada pada 

kategori sangat baik. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti yaitu aspek keterbekalan digital yang ditinjau yaitu pada aspek akses, 

mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan 

informasi. 

Cavus dan Uzunboylu  (2009) melakukan penelitian yang bertujuan menyelidiki 

pengaruh m-learning terhadap keterampilan berpikir kritis dengan sampel 41 

mahasiswa. Disposisi berpikir kritis diukur oleh California Critical Thinking 

Disposition Inventory Scale (CCTDI) dan kuisioner untuk mengukur kegunaan dari 

mobile learning. Data diukur menggunakan analisis deskriptif, mean aritmatika dan 

standar deviasi. Setelah penelitian, ditemukan bahwa kreativitas mahasiswa 
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meningkat, pengalaman di luar ruangan mempengaruhi sikap peserta didik secara 

positif, serta bekerja secara kolaboratif dan berbagi informasi menjadi bagian dari 

aktivitas grup di mobile learning. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu penggunaan angket (kuesioner) untuk mengkur kemampuan 

peserta didik dalam menggunakan perangkat TIK dalam hal ini adalah smartphone 

dengan platform android serta aktivitas group yang terdiri dari diskusi dan berbagi 

konten pembelajaran. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pengembangan mobile learning IPA berbasis kearifan lokal pembuatan kain 

sasirangan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi TIK 

berdasarkan kesenjangan yang terjadi yaitu terkait dengan belum optimalnya 

pemanfatan perangkat TIK di sekolah, belum mengaitkan kearifan lokal dan 

lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik dengan konsep IPA yang 

dipelajari secara sistematis melalui perangkat atau sumber belajar, serta keterampilan 

berpikir kritis dan literasi TIK yang belum dilatihkan secara maksimal dalam 

pembelajaran IPA. Penggunaan mobile learning sebagai bahan ajar online merupakan 

salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dimana sekolah 

memiliki ketersediaan fasilitas untuk dilakukan pembelajaran online.  Mobile 

learning dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis web (web app)  

menggunakan platform Learning Management System (LMS) yang berisi bahan ajar 
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online dan dijalankan pada perangkat mobile berbasis android. Kelebihan dari 

aplikasi ini yaitu dapat diakses dimana saja dan kapan saja secara online dan offline 

(dokumen yang telah diunduh), menyediakan berbagai sumber daya, alokasi waktu 

yang mudah dikelola hingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran.  

Penerapan mobile learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

keterfasilitasan literasi TIK dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi 

pembelajarandengan kearifan lokal yang dekat dengan kehidupan peserta didik, salah 

satunya melalui kain sasirangan. Bahan ajar online dalam bentuk mobile app memuat 

uraian permasalahan nyata dalam kehidupan, menfasilitasi kegiatan eksplorasi dengan 

menghubungkan teori dengan fakta, menfasilitasi gagasan, ide dan pengetahuan serta 

menfasilitasi tanggapan atau sikap terhadap penyelesaian masalah. Kelebihan 

pembelajaran yang terintegrasi dengan kearifan lokal yaitu membuat pembelajaran 

menjadi lebih bermakna melalui permasalahan nyata yang ada. Permasalahan nyata 

mengenai pembuatan kain sasirangan diperoleh dari berbagai sumber kajian jurnal, 

laporan, situs berita online dan hasil pengamatan. Implementasi dari pembelajaran ini 

dapat menuntun peserta didk berpikir sistematis sebagaimana saintis (ilmuan) 

bekerja. 

Konsep kunci yang diintegrasikan dengan pembuatan kain sasirangan terkait 

dengan KD 3.8 dan 4.8. Materi disajikan dalam tiga sub materi yaitu bahan pencemar, 

pencemaran air dan pencemaran tanah terintegrasi dengan limbah-limbah hasil 

pembuatan kain sasirangan dan potensi dampak pencemarannya terhadap ekosistem. 

Pemanfaatan perangkat mobile menggunakan aplikasi pembelajaran ini akan  
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Gambar 4. Alur Kerangka Pikir 

1. Mengetahui tentang dan bagaimana 

memperoleh dan mengambil informasi 

2. Mengklasifikasikan informasi 

berdasarkan skema tertentu 

3. Menafsirkan, meringkas, 

menggabungkan membandingkan dan 

membedakan informasi dari berbagai 

sumber 

4. Menentukan relevansi informasi dengan 

kebutuhan dan mempertimbangkan 

otoritas (hak cipta) 

5. Mengadaptasi, menerapkan, merancang 

atau  menuliskan informasi atau 

pengetahuan baru dalam lingkungan 

digital 

6. Menyampaikan informasi kepada orang 

lain melalui perangkat TIK 

Literasi TIK 

1. Memahami atau menjelaskan makna 

dari pernyataan, pengamalaman, situasi, 

peristiwa, data, prosedur atau suatu 

kriteria tertentu. 

2. Menguji informasi dengan memecahkan 

bagian-bagian masalah menjadi lebih 

kecil untuk menemukan makna implisit 

dan menemukan hubungan. 

3. Menilai ketepatan atau keobjektifan 

suatu argumen, cara, prosedur atau 

bentuk lainnya. 

4. Mengidentifikasi elemen-elemen yang 

dibutuhkan dalam membuat pernyataan 

yang rasional dengan memperhatikan 

informasi yang relevan. 

5. Memberikan pernyataan pendukung 

atau alasan terhadap argumen, bukti 

atau informasi lainnya yang telah dibuat 

Keterampilan Berpikir Kritis 

Media Mobile Learning IPA Berbasis 

Kearifan Lokal Pembuatan Kain Sasirangan 

pada Materi pencemaran Lingkungan 

 Menyediakan informasi ilmiah/kajian dari ahli yang 

diperoleh dari akses ke beberapa jaringan tentang 

konsekuensi negatif pencemaran dari limbah pewarna 

sintetis pembuatan kain sasirangan. 

 Menyajikan akses data dan literatur untuk mengolah 

informasi tentang masalah lingkungan dari  limbah 

pewarna sintetis pembuatan kain sasirangan  

 Menyajikan bahan didaktik dalam bagian-bagian 

pengolahan informasi untuk mengetahui masalah, 

dampakmdan solusi pencemaran lingkungan dari 

pembuatan kain sasirangan:  

 Mengidentifikasi masalah pencemaran dari 

pembuatan kain sasirangan  

 Mendefinisikan jenis-jenis limbah, pencemaran 

air dan tanah dari pencemaran 

 Mengorganisasi informasi tentang dampak 

pencemaran  

 Menganalisis informasi (dari sumber yang 

kredibel) cara-cara menanggulangi pencemaran 

 Menghasilkan solusi cara-cara menanggulangi 

pencemaran 

 Menentukan tindakan/langkah demi langkah 

suatu cara menanggulangi pencemaran 

 Menyajikan konten multimedia  yang 

memperlihatkan eksperimen ilmiah melalui konten 

pembelajaran. 

 Menyajikan konten multimedia untuk 

memperlihatkan kondisi lingkungan yang memburuk 

melalui konten pembelajaran. 

 Menyajikan proyek terbuka penyelidikan masalah 

nyata pencemaran dari limbah pewarba sintetis 

pembuatan kain sasirangan dan menghubungkannya 

dengan pengetahuan. 
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menfasilitasi keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari aspek menginterpretasi, 

menganalisis, mengevaluasi argumen, menyimpulkan dan menjelaskan. Aspek literasi 

TIK yang terdiri dari mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan informasi. Alur kerangka pikir seperti yang 

terdapat pada Gambar 5. 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah kriteria kelayakan media mobile learning IPA berbasis kearifan lokal 

pembuatan kain sasirangan berdasarkan penilaian ahli media ? 

2. Apakah kriteria kelayakan media mobile learning IPA berbasis kearifan lokal 

pembuatan kain sasirangan berdasarkan penilaian ahli materi ? 

3. Apakah media mobile learning IPA berbasis kearifan lokal pembuatan kain 

sasirangan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik ? 

4. Apakah deskripsi dari keterfasilitasan literasi TIK peserta didik dari 

penggunaan mobile learning IPA berbasis kearifan lokal pembuatan kain 

sasirangan ? 

5. Apakah kriteria kepraktisan mobile learning IPA berbasis kearifan lokal  

pembuatan kain sasirangan menurut guru IPA ? 

6. Apakah kriteria kepraktisan mobile learning IPA berbasis kearifan lokal  

pembuatan kain sasirangan menurut peserta didik ? 

 


