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KATA PENGANTAR 

 

Bisnis digital bertumbuh pesat selama pandemi covid-19 terjadi. Banyak start-up maupun 

lembaga pendidikan mengadopsi praktik digital learning course. Hal ini merupakan respon atas 

terjadinya himbauan physical distancing dimana masyarakat didorong agar melakukan berbagai 

aktivitas dari rumah. Pesatnya perkembangan teknologi semakin mendukung fenomena tersebut. 

Meskipun tanpa terjadi interaksi secara fisik, akan tetapi proses belajar-mengajar tetap dapat 

dilakukan secara optimal melalui setting belajar-mengajar dalam channel digital. 

Di era pasca pandemi covid-19 nanti, pertumbuhan bisnis digital akan terus berlangsung. 

Tidak terkecuali bisnis pada bidang pendidikan. Start-up maupun lembaga pendidikan dapat 

memberikan pelayanannya melalui channel digital. Sasaran dari praktik bisnis ini pun beragam, 

mulai dari peserta didik pada semua jenjang pendidikan, mahasiswa, pendidik (guru, dosen, 

instruktur) hingga pemegang kepentingan di dunia pendidikan. Bentuk layanan pun juga 

beragam, mulai dari webinar, online class, course di dalam MOOC, hingga video-video edukasi 

yang dipublikasikan pada platform digital misalnya YouTube, Instagram dan TikTok. 

Ketika hendak melakukan praktik bisnis pendidikan di lingkungan digital, maka tidak 

hanya kemampuan teknologi yang dibutuhkan. Menurut Marko Teräs seorang peneliti di bidang 

teknologi pendidikan, dalam artikelnya yang dipublikasikan di Jurnal Postdigital Science and 

Education pada tahun 2020, menyatakan agar pelaku bisnis pendidikan digital dapat berhati-hati 

dalam mendorong pertumbuhan manusia yang holistik melalui praktik ini. Mereka diharapkan 

dapat memikirkan dengan hati-hati tentang keputusan yang mereka buat saat ini, jika tujuannya 

untuk membuka jalan menuju masa depan pendidikan yang diinginkan. 

Seiring dengan banyaknya bisnis pendidikan pada era pandemi covid-19 maupun 

setelahnya nanti, maka persaingan akan semakin ketat. Pelaku bisnis di bidang ini harus memiliki 

berbagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya hingga menggapai kemenangan 

persaingan. Daya saing yang dapat mereka tawarkan seperti meliputi konten yang menarik, 

instruktur yang profesional, daya kreativitas yang tinggi hingga pemilihan channel digital yang 

tepat. Aspek lainnya seperti pembentukan tim yang kuat dengan berbagai skills mumpuni pun 

juga dibutuhkan.  

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang senantiasa dituntut berkembang dan 

memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan pun merupakan sosok-sosok calon pelaku 

dalam praktik bisnis pendidikan. Mereka dapat membagikan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki untuk tujuan bisnis, di sisi lain tentu untuk memberikan sumbangsih 

terhadap pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di masa depan. Berdasarkan 

hal ini, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang 

menyelenggarakan Pekan Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang pada tahun 

ini mengangkat tema, “Mengoptimalkan Pertumbuhan Bisnis Pendidikan Melalui Channel 

Digital”. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa maupun 

masyarakat umum bagaimana tata cara mengoptimalkan pertumbuhan bisnis pendidikan 

melalui channel digital. Sehingga diharapkan mereka dapat memenangi persaingan di tengah 

banyaknya muncul praktik bisnis pendidikan pada lingkungan digital saat ini. Semoga Allah 

Subhanahuwata’ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua 

sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat  terlaksana dengan sebaik-baiknya serta 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020-00164-x#auth-Marko-Ter_s
https://link.springer.com/journal/42438
https://link.springer.com/journal/42438
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SMART APPS CREATOR BERBASIS 

ANDROID SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 

BISNIS DARING DAN PEMASARAN 

 

Dina Fajriani1, Rachmad Hidayat2 

1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  dina.fajriani.1704116@students.um.ac.id 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  rachmad.hidayat.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan  sebagai berikut: (1) menghasilkan media pembelajaran Smart 

Apps Creator berbasis android pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis  Kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran  

SMK NU 2 Kedungpring, (2) mengetahui kelayakan penggunaan media yang telah dibuat peneliti dan 

diterapkan pada peserta didik kelas X Bisnis dan Pemasaran SMK NU 2 Kedungpring, (3) mengetahui 

efektifitas media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research & 

Development) dengan menggunakan model dari Borg & Gall, dengan 8 tahapan yang sudah dimodifikasi oleh 

peneliti : 1) penelitian dan pengumpulan data, 2) desain produk, 3) validasi desain, 4) revisi desain, 5) uji coba 

lapangan terbatas, 6) revisi produk, 7) uji coba lapangan, 8) penyempurnaan produk dan produk akhir. 

Penelitian ini menghasilkan efektivitas media pembelajaran berbasis android terhadap hasil belajar mata 

pelajaran perencanan bisnis. Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebehasilan tentang 

suatu usaha dari sistem yang dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif dan mandiri dalam 

pembelajaran. Hasil uji-t menyatakan bahwa erdapat keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis 

android dengan hasil belajar yang di dapat peserta didik. 

Kata Kunci: Android, Hasil Belajar, Media pembelajaran, Smart Apps Creator 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi sampai saat ini  mengalami perkembangan yang  luar biasa pesat.  Hal ini dapat 

dijumpai bahwa teknologi tidak  dapat terpisahkan  dalam kehidupan manusia. Teknologi dimanfaatkan mulai dari 

teknologi yang bersifat sederhana ataupun yang begitu  canggih.  Pemanfaatan teknologi bagi manusia dalam 

mobilitas tinggi  menjadi alasan yang kuat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat.  Penerapan teknologi 

khususnya teknologi informasi saat ini  begitu  dirasakan manfaatnya. Teknologi informasi perkembangannya dapat 

dirasakan  dalam berbagai hal baik dalam upaya untuk mendapatkan informasi, pengetahuan  dan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

Hasil belajar merupakan sebuah buah hasil atau puncak dalam proses pembelajaran yang diperoleh dari 

kegiatan dalam pembelajaran di sekolah.  Menurut  Wahyuningsih (2020: 74) Hasil belajar merupakan hasil yang 

dicapai oleh peserta didik selama belajar yang menyangkut dalam ranah sebuah kognitif,psikomotorik, dan afektif 

yang ditempuh selama beberapa waktu dalam belajar sehingga peserta didik memperoleh sebuah hasil yang sesuai 

yang diharapkan. Peserta didik  harus meningkatkan hasil belajar yang melebihi KKM agar tercapai sebuah 

peningkatan hasil belajar yang maksimal.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah pasti memiliki beberapa banyak  komponen yang dibutuhan 

agar dalam proses pmbelajaran dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Salah satu yang berperan penting dalam 

terlaksananya kegiatan  pembelajaran  yang efektif adalah media pembelajaran, karena dalam penggunaan media 

pembelajaran akan lebih efektif dari pada hanya mendengarkan guru ketika menyampaikan suatu informasi.  

Menurut Jalinus dan Ambiyar (2016:4) dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dalam penyampain materi ajar 

dari sumber belajar pada peserta didik yang akan merangsang peserta didik yang dapat dilakukan didalam dan di 

luar kelas dengan sebuah software dan hardware. Dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar  di dalam 

suatu kelas, media merupakan sebuah alat yang perspektif  di dalam sebuah pendidikan. Dengan keberadaan media 

secara langsung dapat memberikan dinamika terhadap peserta didik. 

 

mailto:dina.fajriani.1704116@students.um.ac.id
mailto:rachmad.hidayat.fe@um.ac.id
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Menurut Uno &  Lamatenggo (2010:122) media dalam pembelajaran merupakan sebuah bentuk alat 

komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Karena persoalan 

tentang rendahnya partisipasi pembelajaran dan khususnya dalam kualitas hasil belajar sehingga media  pembelajaran 

berperan penting untuk sekolah dalam proses pembelajaran akan mendapatkan sebuah perhatian  yang maksimal. 

Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya–upaya  untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar agar 

menghasilkan sebuah mutu dalam pendidikan yang berkualitas  dan semakin unggul dalam aktivitas kegiatan 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas hasil belajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.  Dengan 

teknologi pembelajaran dan media pembelajaran di kelas dapat dilakukan secara sistematis. Dengan demikian maka 

perlu adanya sebuah komitmen para guru yang natinya akan menekankan pada sebuah teknologi pembelajaran dan 

sebuah media pembelajaran di kelas. 

Walker & Hess (dalam Arsyad, 2013) memberikan kriteria dalam mengkaji media pembelajaran perangkat 

lunak berdasarkan kualitas. Pertama, kualitas isi dan tujuan yang meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat/perhatian, kewajaran dan kesesuaian dengan situasi peserta didik. Kedua, kualitas instruksional 

atau pembelajaran yang meliputi: memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas 

memotivasi, fleksibilitas instruksionalnya, hubungan dengan program pengajaran lainnya, kualitas tes dan 

penilainnya, dapat memberi dampak pada peserta didik dan dapat memberi dampak bagi guru dan pembelajaran. 

Ketiga, kualitas teknis yang meliputi: keterbacaan, kemudahan menggunakan, kualitas tampilan, kualitas penanganan 

respon peserta didik, kualitas pengelolaan programnya, kualitas pendokumentasiannya. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tema ini adalah penelitian Khasanah (2020), 

Robianto, dkk (2019), Amajida (2020), Prakoso (2020), dan Saputra, M. & Kuswanto (2018). Hasil penelitian  

menunjukkan dan dapat disimpulkan  bahwa media pembelajaran mobile learning berbasis Android dikategorikan  

“Sangat Layak” untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  Dengan adanya Media pembelajaran ini dapat 

memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi-materi dan dapat memberikan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didik. Berdasarkan kajian dan beberapa permasalah yang ada pada obyek penelitian, 

maka peneliti berinisiatif membuat media pembelajaran dengan memudahkan peserta didik dapat mengakses  dimana 

saja dengan menggunakan aplikasi  Smart Apps Creator yang berbasis  android  yang dapat diakses melalui telepon 

genggam.  Sehingga yang awalnya telepon genggam tidak bermanfaat selama proses pembelajaran dapat dialih 

fungsikan sebagai media pembelajaran.  

 

METODE 
Pengembangan media Smart Apps Creator yang dikembangkan oleh peneliti yaitu menggunakan model 

pembelajarn Research and Development dari Borg & Gall (1983:775)  yang dimodifikasi oleh peneliti dengan delapan 

langkah dalam penelitian yang memadai untuk dilakukan penelitian. Berikut merupakan langkah yang digunakan 

oleh peneliti: (1) Penelitian dan Pengumpulan Data, (2) Desain Produk,  (3) Validasi Desain, (4) Revisi Desain, (5) Uji 

Coba Lapangan Terbatas, (6) Revisi Produk, (7) Uji Coba Lapangan, (8) Penyempurnaan dan Produk Akhir. Setelah 

langkah-langkah tersebut produk akan diujicobakan kepada peserta didik dari kelas eksperimen. Selain kelas 

eksperimen juga menggunakan kelas kontrol sebagai perbandingan. Dalam perbedaan ini digunakan untuk 

mengetahui adakah perbedaan hasil belajar kelas eksperimen yaitu kelas yang menggunakan media Smart Apps 

creator dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media Smart Apps Creator. 

Tahap pengumpulan data dibutuhkan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keberhasilan dan daya tarik 

yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang dikembangkan oleh peneliti dan akhirnya peneliti akan 

melakukan uji coba desain. Dalam kegiatan uji coba pakar atau ahli akan dinilai dengan 2 orang, yakni ahli media dan 

ahli materi. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba dengan subyek yaitu peserta didik kelas X BDP yang sedang 

menempuh mata pelajaran Perencanaan Bisnis. Peneliti menggunakan data angka (kuantitatif) diperoleh dari hasil 

pengukuran atas nilai skor dan non angka (kualitatif) didapatkan dari hasil sebuah saran, kritik dan pendapat dari 

validator ahli media, ahli materi serta respon penggunaan media (peserta didik). Teknik analisis data yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengembangan media pembelajaran merupakan analisis deskriptif yang terdiri dari data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari saran, kritik dan pendapat dari validator ahli media, ahli 

media, ahli materi serta respon dalam penggunaan media (peserta didik) terhadap produk yang akan dikembangkan. 

Sedangkan, Teknik analisis dalam data kuantitatif yang berupa hasil dalam pengukuran atas nilai skor (angka) yang 
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didapatkan melalui angket dari hasil tahapan validasi oleh ahli media dan ahli materi yang pelaksanaan dalam uji 

coba terbatas dan uji coba lapangan kepada pengguna (peserta didik). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa dalam permasalahan dan mengumpulkan 

sebuah informasi yang dibutuhkan terkait dengan penggunaan perangkat smartphone kemudian kondisi serta 

fasilitas yang terdapat di sekolah seperti LCD, proyektor, buku ajar serta perangkat media pembelajaran yang 

digunakan. Penelitian dan wawancara dilakukan dengan observasi serta wawancara dengan Guru Mata Pelajaran 

Perencanaan Bisnis. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Perencanaan Bisnis peserta didik 

menginginkan sesuatu yang baru dan menarik dalam proses pembelajaran karena penggunaan powerpoint yang 

terkadang monoton sehingga membuat peserta didik menjadi cepat bosan pada saat pembelajaran. 

Tahap kedua setelah mencari sebuah informasi serta pengumpulan data yang terkait langkah selanjutnya 

adalah menetapkan sebuah tujuan pembuatan media pembelajaran ini agar peneliti juga mengetahui bagaimana 

spesifikasi dari produk yang diharapkan agar tujuannya tercapai. Dalam tujuan pembuatan media pembelajaran ini 

adalah media pembelajaran yang didesain agar dapat memudahkan peserta didik untuk melakukan proses 

pembelajaran dimanapun dan kapanpun, serta produk dari media pembelajaran harus menarik dan diminati peserta 

didik. Setelah menentukan tujuan maka peneliti menentukan bagaimana nanti spesifikasi produk yang dihasilkan dan 

memasukan analisis materi/bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran.  Produk yang 

dikembangkan oleh peneliti merupakan produk berupa aplikasi pembelajaran yang berisi tentang materi mata 

pelajaran Perencanaan Bisnis. Terdapat  tiga komponen di dalam media yaitu komponen pembuka/awal, komponen 

utama/inti dan komponen penutup atau akhir. 

Produk media pembelajaran yang sudah dikembangkan, kemudian media tersebut akan diujikan kepada 

validator ahli. Uji validator ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan peneliti serta 

menilai kekurangan yang ada pada produk tersebut. Uji validator akan dilakukan oleh ahli media dan ahli materi 

yang terdiri dari satu validator untuk ahli media dan dua validator untuk ahli materi. Dalam tahap validasi ahli materi 

ini terdapat menghasilkan dua jenis data yaitu data yang berupa sebuah hasil skor validasi terhadap materi sebagai 

data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari sebuah saran dan kritik yang ditambahkan oleh ahli materi. Berdasarkan 

data validasi ahli materi diperoleh total keseluruhan sebesar 140. Dimana hasil dari validator pertama yaitu  sebesar 

85, dan hasil dari validator kedua sebesar  91. Pada  data kualitatif diperoleh dalam hasil kritik dan saran ahli materi. 

Selanjutnya, kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi media pembelajaran yang 

dikembangkan agar layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kritik dan saran dalam ahli 

materi tersebut terdapat beberapa hal yang diperbaiki yaitu untuk materi sudah cukup baik. Dalam membuat soal 

tahun ini terdapat kebijakan untuk soal jangan terdapat soal kecuali dan beberapa soal harus HOTS sesuai dengan 

model pembelajaran. 

Tahap validasi ahli media dilakukan untuk menguji sebuah kelayakan media terhadap media yang telah 

dikembangkan oleh peneliti. Ahli media pada media pembelajaran Android berbasis Mobile learning adalah dosen 

Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tahap ini terdapat 2 jenis data yaitu data 

kuantitatif yang berupa hasil skor validasi dan data kualitatif yang berupa kritik dan saran. Data kuantitatif diperoleh 

dalam skor hasil penilaian pada pertanyaan angket yang diisi oleh ahli media sebesar 95.  Data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil kritik dan saran ahli media. Kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan sebuah pertimbangan 

untuk merevisi media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti. Berdasarkan dalam kritik dan saran ahli media 

media sudah cukup baik untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.  

Setelah produk divalidasi oleh tim ahli media dan ahli materi maka akan diketahui dalam kekurangan dan 

kelebihan dari produk yang dihasilkan oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan merevisi produk tersebut dengan hasil 

validasi yang akan diberikan oleh ahli berupa hasil dalam proses sebuah angket validasi, kritik, saran dan pendapat 

dari umum yang nantinya agar dihasilkan produk yang lebih baik dan menarik. Uji coba produk dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan produk di lapangan. Produk yang telah dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli media 

selanjutnya diujikan kepada kelompok kecil yaitu peserta didik kelas X BDP dengan jumlah 6 peserta didik  yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda, yang terdiri dari 2 peserta didik berkemampuan tinggi, 2 peserta didik 
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berkemampuan sedang, 2 peserta didik berkemampuan rendah. Dalam aspek penilaian berdasarkan sebuah angket 

yang diberikan dalam peneliti setelah dilakukan uji coba pemakaian pada peserta didik. Peserta didik menilai dari 

tingkat kesulitanya dalam penggunaan media, apakah peserta didik tertarik menggunaan media, dan apakah dapat 

membantu peserta didik untuk pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah melakukan 

uji coba pada kelompok kecil dan memperoleh hasil yang valid maka peneliti melanjutkan pada sebuah tahap peneliti 

yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan kelas eksperimen 

yaitu kelas yang memiliki rata-rata rendah dan kelas kontrol yang memiliki rata-rata atas.  

Revisi produk merupakan  keterkaitan  saran dan komentar yang diberikan peserta didik terhadap media 

dilakukan proses pembelajaran. Berdasarkan saran dan komentar yang diperoleh dari peserta didik sudah  positif 

dalam  penilaian media, maka peneliti tidak perlu melakukan revisi terhadap media. Dalam tahap  uji coba ini yakni 

peneliti melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik kelas X BDP 1 dan BDP 2 di SMK N NU 2 

Kedungpring  yang  terdiri dari  20 peserta didik. Dalam proses uji coba dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada kegiatan pembelajaran daring, peneliti melakukan 

kegiatan mengajar selama 1 (satu) kali pertemuan kepada peserta didik kelas X BDP 1 dan BDP 2 untuk melakukan 

uji pretest terlebih dahulu. Selanjutnya di bentuk 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol sebagai kelas eksperimen 

dengan mengarahkan peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran  Smart Apps Creator, sedangkan 

peserta didik sebagai kelas kontrol, peneliti menyampaikan materi dengan menggunakan  media pembelajaran   

power point. 

Analisis hasil belajar peserta didik ranah kognitif nilai peserta didik kelas X BDP 2 dalam hasil post-test sudah 

mencapai di atas KKM sebesar 80 dengan jumlah 20 peserta didik dan nilai peserta didik dinyatakan semua tuntas. 

Dalam  data  hasil Post-test kelas Kontrol dapat di simpulkan bahwa terdapat   peserta didik  belum  mencapai  KKM 

atau  mendapat nilai kurang dari   80 dengan jumlah 2 peserta didik dan dinyatakan belum tuntas dan 18 peserta didik 

lainnya dinyatakan  tuntas. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, akan 

disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:  

 

Tabel 1  Nilai Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Ranah Kognitif 
Keterangan Kelas 

Eksperimen 

 Kelas 

Kontrol 

Jumlah Peserta Didik 20  20 

Jumlah Nilai Seluruh Peserta Didik 1.725  1.673 

Nilai Rata-rata kelas 86,25  83,65 

Selisish nilai rata-rata antara kelas      

eksperimen dan kelas kontrol 

2,6 

 

Berdasarkan Tabel  1  dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol sesudah 

menggunakan media pembelajaran smart apps creator berbasis android pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis 

melalui hasil ulangan harian (penilaian kognitif). Peserta didik kelas eksperimen dapat memahami materi dengan baik 

sehingga mendapatkan hasil ulangan harian lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

media pembelajaran smart apps creator berbasis android. 

Selain dari hasil  tes di atas hasil belajar juga diambil dari psikomotorik di kelas eksperimen dan kelas Kontrol.  

Dalam hasil essay kelas eksperimen dan kelas control  sudah mencapai di atas  KKM sebesar 80  dengan jumlah 

masing- masing  20 peserta didik dan   nilai peserta didik dinyatakan semua tuntas. Alasanya karena pada saat 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran  dengan aplikasi  android sehingga memudahkan peserta didik 

untuk melakukan pembelajaran secara mandiri kapanpun dan dimanapun.  

 

Tabel 2 Nilai Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Ranah Psikomotorik 
Keterangan Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

Jumlah Peserta Didik 20  20 

Jumlah Nilai Seluruh Peserta Didik 1.751  1.693 

Nilai Rata-rata kelas 87,55  84,65 

Selisish nilai rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kelas control 

 2,9  
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Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan peserta didik kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sesudah menggunakan media pembelajaran smart apps creator berbasi android pada mata pelajaran 

Perencanaan Bisnis. Peserta didik kelas eksperimen dapat memahami materi dengan baik sehingga mendapatkan hasil 

ulangan harian lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media pembelajaran smart 

apps creator berbasis android. Perbedaan perolehan rata-rata disebabkan karena kelas eksperimen dalam proses 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran smart apps creator berbasis android sehingga peserta didik dapat 

mempraktikkan materi (penilaian psikomotorik) dengan baik dan hasil posttest (penilaian kognitif) juga lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan meia pembelajaran smart apps creator berbasis android.  

Uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan dalam hasil belajar kelas eksperimen  dan kelas kontrol (X BDP 

1). Uji Independent Sample T-Test dianalisis dengan sebuah bantuan dalam program SPSS 16.0. Uji Independent 

sample t-test dilakukan melalui SPSS dengan tingkat signifikan 5%. Hasil Uji Independent T-Test untuk hasil belajar 

Kognitif di sajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Hasil Uji Independent T-Test 

 Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   Sig. 

(2-tailed) 

 Mean 

Difference 

 Std. Error 

Difference 

 Hasil 

Belajar Kognitif 

Equal variances 

assumed 

 0.022  -2.600  1.093 

Equal variances not 

assumed 

 0.024  -2.600  1.093 

 

 

Tabel 4 Hasil Uji Independent T-Test 
 Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   Sig. 

(2-tailed) 

 Mean 

Difference 

 Std. Error 

Difference 

 Hasil 

Belajar 

Psikomotor 

Equal variances 

assumed 

 0.015  -2.900  1.142 

Equal variances not 

assumed 

 0.016  -2.900  1.142 

 

Tabel 3 dan Tabel 4 di atas menunjukan bahwa Pada hasil Independent Sample t-test yang didapatkan peneliti  

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil posttest pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Kesimpulan dari data di atas dapat dilihat bahwa pada hasil belajar kognitif dan psikomotorik telah terjadi 

peningkatkan hasil belajar. 

Tahapan revisi pada media pembelajaran smart apps creator berbasis android ternyata masih belum 

dibutuhkan karena sejauh ini peserta didik mampu mengoperasikan media tersebut dengan baik, hal ini dapat dilihat 

pada peserta didik kelas eksperimen dapat mengerjakan apa yang diperintahkan guru dalam pembelajaran 

menggunakan aplikasi media smart apps creator berbasis android. Produk akhir pada media pembelajaran smart apps 

creator berbasis android untuk dilakukan pengembangan media telah mendapatkan validitas dari validator ahli 

media, ahli materi dan ahli proses pembelajaran sehingga telah valid dan layak digunakan dalam pembelajaran, serta 

media pembelajaran smart apps creator telah melalui tahap uji coba produk untuk mengukur tingkat keberhasilan 

hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen. 

 

Pembahasan 

Penelitian pengembangan media ini dengan menggunakan media pembelajaran Smart Apps Creator berbasis 

Android, dengan adanya dalam media pembelajaran pembelajaran SAC ini dapat diharapkan menjadi sebuah inovasi 

baru bagi seorang guru sebagai media pembelajaran yang lebih inovatif, serta dapat membantu untuk meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik. Selain itu media smart apps creator diharapkan juga untuk membantu peserta didik dalam 

belajar secara daring dan menyenangkan yang terdapat dalam aplikasi memiliki fitur-fitur yang menarik dan beserta 

ada videonya agar tidak membosankan bagi peserta didik sehingga media smart apps creator dapat menjadi motivasi 

untuk belajar peserta didik yang lebih giat lagi. 

Media belajar dapat digunakan sebagai wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Apabila suatu media 

pembelajaran dirancang dengan baik maka akan sangat membantu siswa dalam memahami suatu materi 

pembelajaran. Suatu media pembelajaran hendaknya dirancang harus berdasarkan kondisi, biaya, waktu serta tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Karena setiap mata pelajaran belum tentu sama karakteristik nya dengan mata 

pelajaran lain, dengan begitu maka akan tercapai tujuan pembelajaran (Muhson, 2010).   

Media pembelajaran memiliki fungsi  yaitu  untuk meningkatkan dan mempermudah dalam menyampaikan 

pembelajaran secara efektif. Menurut Akbar (2013:119) fungsi media untuk membantu menyampaikan pesan 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan media 

pembelajaran untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam abad ke–21 ini adalah 

Mobile Learning.Mobile Learning lebih memanfaatkan teknologi dan perangkat perangkat seluler, yang mana dalam 

perangkat seluler sudah menjadi kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari dalam berkomunikasi. Selain 

dimanfaatkan sebagai telepon seluler merupakan pemanfaatanya sebagai media pembelajaran yang sangat mudah 

diterima  dan hemat dalam waktu.  

Perkembangan zaman yang semakin pesat dalam dunia teknologi yang semakin maju telepon seluler kini 

memiliki fitur–fitur yang semakin banyak dan variasi sehingga dapat memudahkan pengguna  untuk mengakses 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari kecanggihan telepon seluler kini  berubah menjadi 

smarthphone. Terobosan baru yang bernama smarthphone dalam sistem android merupakan pemanfaatan sebagai 

media pembelajaran yang dimudahkan untuk peserta didik dan guru dalam mengakses sebuah pembelajaran yang 

dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Upaya untuk menambah pemahaman peserta didik dapat dilakukan 

dengan memberikan media yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan menjadikan proses pembelajaran 

lebih menarik. Pemberian media ini bertujuan untuk menambah pemahaman peserta didik setelah peserta didik 

mendapatkan materi (Purwanto, 2019). 

Keberhasilan dan efek tersebut dapat dirujuk pada serangkaian elemen yang terkait dengan 

ponsel.vkarakteristik dan teknologi. Salah satu faktor ini adalah kenyataan bahwa ponsel dapat membuat belajar 

menjadi lebih mudah dan cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Di sisi lain, mobilitas yang bergantung pada Mobile 

Learning dapat memungkinkan siswa untuk dengan mudah berinteraksi dan mendiskusikan topik pembelajaran 

dengan rekan kerja atau instruktur kapan saja dan di mana saja. Mereka waktu luang digunakan secara efektif dan 

diubah menjadi waktu berharga yang penuh dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, pembelajaran seluler 

berkontribusi pada dukungan karakteristik interaktif lingkungan belajar dan mengajar membuat peran siswa lebih 

efektif melalui interaksi aktif dengan materi belajar / mengajar melalui perangkat seluler (Elfeky, 2016). 

Dalam kegiatan belajar mengajar peran dan cara mengajar guru sangat mempengaruhi peserta didik, karena 

dalam sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru sangat penting dalam pembelajaran. Selain factor guru dan 

cara dalam mengajarnya ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya belajar peserta didik yaitu faktor alat-alat yang 

digunakan dalam mengajar. Alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran yaitu sebuah fasilitas yang disediakan 

disekolah untuk mendukung dalam proses pembelajaran, dengan adanya fasilitas yang disediakan sekolah untuk 

mendukung proses pembelajaran, adanya sebuah fasilitas yang sudah disediakan sekolah maka dimanfaatkan dengan 

baik oleh guru. Seperti adanya sebuah wifi, ruang praktek, perpustakaan dan laboratorium komputer dan lain-

lainnya. Selain itu media mobile learning juga dinilai efektif ditandai dengan keberhasilan siswa dalam pelaksanakaan 

pembelajaran (Wati & Sulistyowati, 2019). 

Media pembelajaran smart apps creator  merupakan media sebagai pendukung dalam proses pembelajaran 

yang dirasa sangat praktis dan inovatif namun terdapat kelemahanya tersendiri seperti media ini harus terkoneksi 

dengan internet, tetapi dalam kelayakan sebuah media dirasa sudah cukup baik untuk menutup dalam kelemahan 

media pembelajaran. Menurut Jalinus dan Ambiyar (2016:7) mengatakan bahwa penggunaandalam  media 

pembelajaran memiliki pengaruh pada peserta didik karena dalam penggunaan panca indra yang lebih banyak dari 

pada hanya mendengarkan saja sehingga penggunaan media pembelajaran akan lebih menarik peserta didik dari segi 

emosional dan mental. 
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Media pembelajaran smart apps creator  telah melalui sebuah proses dalam beberapa validator yaitu oleh 

bapak ahli media dan ahli materi. Pada proses validasi tersebut dinyatakan bahwa media pembelajaran Smart Apps 

Creator telah valid dan layak digunakan. Selain dalam proses validasi dan validator ahli media, peneliti juga 

melakukan uji coba sebelum melakukan pemakaian kepada responden kelompok kecil yang berjumlah enam peserta 

didik dari SMK NU 2 Kedungpring, dan dari hasil uji coba tersebut menunjukan bahwa sebuah media pembelajaran 

Smart  Apps Creator telah valid dan layak untuk digunakan untuk media pembelajaran. 

Untuk membantu peserta didik dalam menemukan konsep atau prinsip dalam kegiatan pembelajaran 

diperlukan media pembelajaran yang dapat membimbing peserta didik dalam proses penemuan. Media pembelajaran 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Media memiliki fungsi 

dan manfaat sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak 

monoton. Penggunaan media pembelajaran yang tidak optimal yakni hanya menggunakan buku ajar saja saja padahal 

sekolah tersebut memiliki fasilitas komputer dan proyektor yang dapat digunakan dalam dalam kegiatan 

pembelajaran (Kiki, 2019). 

Dalam kegiatan validasi dilakukan untuk mengetahui sebuah kevalidan media agar layak digunakan, selain 

itu validasi digunakan sebagai bahan revisi yang didapat dari beberapa komentar dan saran dari validator. Revisi 

dilakukan untuk menyempurnakan media untuk penelitian yang menggunakan mata pelajaran Perencanaan Bisnis 

dengan kompetensi dasar untuk menganalisis sebuah menerapkan prosedur pembuatan proposal dan meyusun 

proposal. Penilaian yang dicapai dalam proses validasi meliputi sebuah aspek media, materi, keefektifan dalam 

pembelajaran dan tingkat kesulitan penggunaan media pembelajaran oleh peserta didik. Penilaian yang didapatkan 

dari validator bedasarkan aspek tersebut cukup tinggi karena media telah mendapatkan sangat valid untuk 

digunakan. Media dapat dikatan sudah berhasil atau valid untuk digunakan dan mampu menarik minat peserta didik 

dalam belajar (Dharmawati, 2017:48). 

Penyajian materi dalam media Smart Apps Creator  ini juga sistematis, selain materi teori juga menyajikan 

sebuah video pembelajaran, seperti video bagaimana cara meyusun proposal yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran, sehingga materi dapat dipahami oleh peserta didik. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan  Khahar (2014)  dimana media pembelajaran dengan menggunakan media android tergolong layak 

untuk digunakan, menarik dan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi secara mandiri. Penelitian  

Hendikawati, dkk., (2019)  menunjukkan bahwa penggunaan  media  aplikasi dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan kemandirian belajar peserta didik dan terdapat peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah 

karena dinyatakan valid untuk digunakan sebagai sumber belajar, fleksibel untuk digunakan dalam pembelajaran.   

Peneliti menyadari bahwa dalam pengembangan media pembelajaran Mobile learning berbasis Android 

dengan Smart Apps Creator pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis pada peserta didik kelas X Bisnis dan Pemasaran 

di SMK NU 2 Kedungpring  masih memiliki kekurangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran dan pengembangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

kekurangan dari produk media pembelajaran Smart Apps Creator berbasis Android, yaitu media pembelajaran ini 

hanya dapat dijalankan dengan menggunakan Android, sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan media pembelajaran berbasis iOS. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian telah mendapatkan sebuah media pembelajaran berbasis Android yaitu  Smart 

Apps Creator  yang telah tervalidasi dan layak untuk digunakan pada proses pembelajaran pada mata pelajaran 

Perencanaan Bisnis dengan kompetensi Menerapkan prosedur proposal dan menyusun proposal pada kelas X BDP di 

SMK NU 2 Kedungpring. Media Pembelajaran Smart apps Creator berbasis android yang telah dihasilkan valid dan 

layak digunakan oleh ahli media dan ahli materi serta telah melewati uji responden. Berdasarkan hasil penelitian ini 

telah tercapai sebuah tujuan penelitian yaitu dapat Mengetahui efektifitas media pembelajaran berbasis Smart Apps 

Creator pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis. Mengetahui efektifitas media pembelajaran berbasis Smart Apps 

Creator pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selama proses 

pembelajaran menggunakan media Smart Apps Creator hasil belajar  dapat meningkat dari pembelajaran sebelumnya 

dengan menggunakan media pembelajaran Power Point. 
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Abstrak 
Penelitian dilaksanakan karena adanya potensi dan masalah yang terjadi di lapangan.  Tujuan dari penelitian 

ini meliputi (1) menghasilkan media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify sebagai 

penunjang PJJ pada mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel; (2) mengetahui tingkat kelayakan media 

pembelajaran menggunakan podcast di Spotify; (3) mengetahui keefektifan media pembelajaran berbasis 

audio menggunakan podcast sebagai penunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pengembangan media 

pembelajaran ini divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Hasil yang diperoleh dari validasi 

ahli materi sebesar 85,45% dengan kategori sangat layak, validasi ahli media sebesar 98,46% dengan kategori 

sangat layak, validasi ahli bahasa sebesar 94,00% dengan kategori sangat layak, dan hasil uji coba lapangan 

memperoleh skor 93,04% dengan kategori sangat layak. Penelitian dan pengembangan ini diterapkan pada 

peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 Malang. Efektivitas media pembelajaran 

berbasis audio menggunakan podcast di Spotify diukur dengan membandingkan  hasil posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil yang diperoleh adalah t hitung = 4,965 > t tabel = 1,671, yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil rata-rata posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian pengembangan ini media layak dan efektif dalam menunjang 

pembelajaran jarak jauh. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pembelajaran Jarak Jauh, Podcast, Spotify 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan peradaban suatu bangsa. Dalam proses 

perkembangan pendidikan memerlukan andil dari perkembangan teknologi sehingga akan menjembatani pencapaian 

perkembangan pendidikan. Saat ini, peserta didik yang duduk di sekolah menengah atas merupakan generasi Z. 

generasi Z merupakan kelompok individu kelahiran tahun 1995-2010 yang mempunyai karakteristik sangat familiar 

dengan perkembangan teknologi, bersahabat dalam menggunakan beberapa aplikasi, intens menggunakan media 

sosial dan mempunyai pemikiran yang cepat untuk berpindah-pindah (Wibawanto: 2016).  

Sejak Maret 2020 Indonesia terdampak wabah Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengakibatkan proses 

pembelajaran harus dilaksanakan jarak jauh. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, bahwa Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memutuskan untuk penerapan proses belajar dari rumah melalui 

pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ. Menurut Smaldino, dkk (2014:168) menjelaskan mengenai 

distance learning atau pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan belajar dengan memanfaatkan telekomunikasi yang 

meliputi teknologi dan media konfigurasi seperti audio, video dan website. Maka dari itu, guru harus memikirkan 

alternatif media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan kondisi lapangan saat itu.  

Dalam lingkup pembelajaran, media digunakan sebagai perantara yang memfasilitasi komunikasi dalam 

proses pembelajaran, sehingga pesan dan materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima baik oleh peserta didik. 

Pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sebagai pengguna utama dari media 

pembelajaran tersebut sehingga akan meningkatkan kualitas pengalaman belajar peserta didik (Donovan dan 

Bransford dalam Smaldino, dkk, 2014:31). Kriteria pemilihan media pembelajaran yang diungkapkan oleh Abidin 

(2016:12) meliputi: 1) capaian tujuan pembelajaran, 2) karakter peserta didik, 3) stimulus belajar yang digunakan, 4) 

keadaan lingkungan, 5) kondisi setempat, dan 6) luasnya jangkauan.  

Proses penyampaian materi dibutuhkan media pembelajaran dengan tujuan agar informasi yang disampaikan 

dapat efektif dan efisien diterima oleh peserta didik (Pribadi: 2017). Pemilihan media pembelajaran yang bisa dipilih 

mailto:nihayatul.umniyyah.1704116@students.um.ac.id
mailto:nihayatul.umniyyah.1704116@students.um.ac.id
mailto:nihayatul.umniyyah.1704116@students.um.ac.id
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oleh guru sangat beragam, mulai dari media cetak, pameran, audio, audio-visual, multimedia atau media berbasis 

internet. Perkembangan media pembelajaran seiring dengan perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi 

perubahan pola belajar generasi pada saat itu. Guru dapat memanfaatkan berbagai media sosial atau platform lain 

sehingga peserta didik dapat menyukai proses belajar yang sesuai dengan karakteristik mereka. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan peneliti melihat permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 

Malang. Peserta didik kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran karena minimnya kuota internet yang dimiliki. 

Guru mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel di sekolah tersebut memaparkan bahwa, pihak sekolah telah 

memberikan subsidi kuota internet, namun kuota internet yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan pembelajaran 

tiap harinya. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Malang 

khususnya untuk Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Peneliti ingin memberikan alternatif media 

pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan podcast di Spotify. 

Dimana podcast merupakan media yang dapat diakses melalui perangkat apapun dan tidak banyak mengonsumsi 

kuota internet.  

Smaldino, dkk (2014:273) mengungkapkan bahwa secara bahasa podcast berasal dari kata ipod dan broadcasting 

yang mempunyai makna suatu berkas berupa rekaman audio dalam format MP3 yang disebarkan melalui internet. 

Berkas tersebut dapat diakses penggunanya baik dalam jangkauan aliran internet maupun didengarkan setelah 

diunduh terlebih dahulu. Sehingga dapat digunakan sebagai perantara penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran jarak jauh. Podcast tergolong suatu media pembelajaran berbasis audio. Pernyataan ini didukung oleh 

Sukiman (2012:154) bahwa media pembelajaran berbasis audio merupakan media pembelajaran yang dimanfaatkan 

sebagai alat penyalur pesan melalui indera pendengaran. 

Selain bisa digunakan untuk mendengarkan diskusi atau obrolan ringan, podcast dapat dimanfaatkan sebagai 

penunjang media pembelajaran dalam pelaksanaan PJJ. Penelitian yang dilakukan oleh Asmi, dkk (2019) menyatakan 

bahwa media pembelajaran berupa podcast dinilai layak dan efektif untuk digunakan. Melalui podcast guru dapat 

leluasa menyampaikan materi tanpa khawatir akan menghabiskan banyak kuota internet peserta didik, peserta didik 

juga dapat mengunduh topik podcast tersebut untuk didengarkan sewaktu-waktu. Dalam penggunaannya, podcast 

tidak membutuhkan banyak kuota internet karena hanya menggunakan audio saja. Penggunaan podcast juga sesuai 

dengan karakter peserta didik SMK sebagai Generasi Z yang sudah terbiasa dengan perubahan teknologi. Selama 

proses belajar dari rumah dilaksanakan peserta didik seperti tidak mempunyai batasan antara pekerjaan sekolah 

dengan pekerjaan yang ada di rumah, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengatur waktu. 

Penelitian mengenai penggunaan podcast sebagai media pembelajaran jarak jauh sebelumnya telah dilakukan 

oleh Koppelman (2013) dengan hasil penelitian bahwa peserta didik menyukai media pembelajaran menggunakan 

podcast sehingga pembelajaran jarak jauh dapat berjalan secara efisien. Abidin dan Widodo (2018) juga telah 

melakukan penelitian pengembangan media audio berbasis podcast materi story telling mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Hasil yang didapatkan adalah media pembelajaran tersebut layak digunakan dan efektif dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Selain itu Susilowati, Sutama, dan Faiziyah (2020) telah melakukan penelitian penerapan podcast pada 

aplikasi Spotify sebagai media pembelajaran matematika di tengah pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah podcast mampu menunjang pembelajaran peserta didik dalam memahami materi dan podcast dapat menjadi 

alternatif media pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau bisa disebut sebagai distance learning adalah suatu proses belajar 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dengan bantuan media pembelajaran berbasis teknologi 

sehingga pesan dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Cheawjindakarn, dkk (2012) mengungkapkan tolak ukur 

kesuksesan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang meliputi: 1) manajemen kelembagaan; 2) lingkungan belajar; 3) 

desain pembelajaran; 4) layanan penunjang; dan 5) evaluasi. 

Berdasarkan paparan di atas maka tujuan dari penelitian meliputi: 1) menghasilkan media pembelajaran 

berbasis audio menggunakan podcast di Spotify sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran 

pengelolaan bisnis ritel, 2) mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran menggunakan podcast di Spotify pada 

mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel, 3) mengetahui keefektifan media pembelajaran berbasis audio menggunakan 

podcast sebagai penunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel. 
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METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan dengan nama lain 

Research and Development (R&D) yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk dan diuji 

efektivitasnya (Sugiyono, 2017:407). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan oleh Sugiyono 

(2017:409) yang terdiri dari 10 tahapan yang harus ditempuh. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, 

observasi, angket, dan tes. Data yang diperoleh terdiri dari data kuantitatif yang diperoleh dari hasil angket validasi 

dan hasil tes dan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara, komentar, kritik dan saran yang ditulis 

pada angket. Subjek uji coba dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu 1 ahli materi, 1 ahli media, 1 ahli bahasa, 

29 peserta didik kelas eksperimen dan 30 peserta didik kelas kontrol. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah teknik analisis 

deskriptif, yakni proses menganalisis suatu data yang kemudian diuraikan dalam bentuk keterangan yang mudah 

dipahami. Penggunaan teknik ini disesuaikan dengan data yang diperoleh oleh peneliti seperti yang telah dijelaskan 

pada poin instrumen pengumpulan data. 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas podcast sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh dapat dianalisis 

menggunakan Uji Independent Sample T-test berbantuan SPSS (Statistical Package for The Social Science) yang diberikan 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji t digunakan untuk mengukur perbedaan rata-tata dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data yang dimasukkan pada uji t didapatkan dari hasil tes yang diberikan kepada 

subjek uji coba berupa posttest yang mengacu pada ranah kognitif sejumlah 20 soal pilihan ganda. Pemberian posttest 

kepada kelas eksperimen setelah menggunakan media pembelajaran podcast dan untuk kelas kontrol tidak 

menggunakan media pembelajaran podcast.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Pengembangan media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify pada Mata Pelajaran 

Pengelolaan Bisnis Ritel kompetensi dasar menganalisis dan menyusun laporan tentang lembaga waralaba dan 

perananannya menggunakan pengembangan yang diungkapkan oleh Sugiyono yang telah dimodifikasi oleh peneliti 

menyesuaikan dengan keadaan di lapangan tanpa mengurangi esensi dari penelitian ini. Hasil dari modifikasi 

tersebut prosedur penelitian terdiri dari 9 tahapan yang meliputi, (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain produk, (4) validasi I oleh ahli, (5) revisi berdasarkan validasi ahli, (6) validasi II oleh ahli, (7) uji coba lapangan, 

(8) revisi produk dari uji coba lapangan, dan (9) produksi massal. 

Validasi ahli materi pada pengembangan media yang berkaitan kesesuaian materi yang ada di dalam podcast 

yang dikembangkan oleh peneliti. Penilaian didasarkan pada pertanyaan pada lembar validasi, validator 

diperkenankan memberikan komentar, kritik, dan saran yang selanjutnya digunakan sebagai dasar revisi produk. 

Berdasarkan analisis penilaian validasi ahli materi yang pertama memperoleh nilai 80,00% dengan kategori layak 

dengan sedikit perbaikan (Akbar, 2017:82). Setelah dilakukan revisi produk, peneliti melakukan validasi tahap kedua 

oleh validator ahli materi untuk memastikan bahwa revisi yang telah dilakukan sesuai dengan komentar, kritik dan 

saran yang diberikan. Nilai yang diperoleh adalah 85,45% dengan kategori sangat layak tanpa perbaikan (Akbar, 

2017:82). 

Validasi oleh ahli materi dalam penelitian pengembangan ini ditujukan untuk menilai kelayakan media yang 

dikembangkan. Selain pertanyaan yang diberikan, validator dapat memberikan komentar, kritik, dan saran yang 

digunakan sebagai dasar perbaikan produk. Hasil dari validator ahli media memperoleh nilai 98,46% dengan kategori 

sangat layak tanpa perbaikan (Akbar, 2017:82) sehingga tidak diperlukan validasi kedua dari pihak validasi ahli 

media.  

Validasi ahli bahasa diperlukan untuk menilai tata bahasa, artikulasi, dan intonasi pada podcast. Hasil 

validasi ahli bahasa tahap pertama memperoleh nilai 76,00% dengan kategori layak dan dibutuhkan sedikit perbaikan. 

Setelah melakukan revisi produk berdasarkan komentar, kritik dan saran yang diberikan, dilakukan validasi ahli 

bahasa tahap kedua dan memperoleh nilai 94,00% dengan kategori sangat layak tanpa perbaikan (Akbar, 2017:82). 

Penggunaan analisis data tes adalah untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis audio 

menggunakan podcast di Spotify sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan membandingkan hasil tes 
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kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil yang diperoleh adalah thitung = 4,956 > ttabel = 1,671, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil tes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan yang signifikan.  

 

Pembahasan 
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran berbasis audio menggunakan 

podcast pada mata pelajaran pengelolaan bisnis ritel kompetensi dasar menganalisis dan menyusun laporan tentang 

lembaga waralaba dan peranannya. Pada podcast ini materi disajikan dalam beberapa episode disesuaikan dengan 

pertemuan dalam pembelajaran. Proses penelitian dan pengembangan menggunakan prosedur yang diungkapkan 

oleh Sugiyono yang telah dimodifikasi menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Langkah pertama adalah 

menganalisis potensi dan masalah yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada Guru Mata 

Pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel.  

Pembuatan podcast dilakukan dengan bantuan software Adobe Audition untuk menghasilkan suara yang 

jernih, software Anchor.fm sebagai penyalur podcast dan Spotify sebagai penyedia layanan podcast. Produk berisi 

empat episode podcast yang meliputi, About Pod.Rite, KD dan Tujuan, Apa sih itu franchise?,  serta Gelap terang 

franchise. Peneliti juga menambahkan peta konsep dari materi yang dijelaskan untuk mempermudah pemahaman 

peserta didik. Peserta didik dapat tertarik dalam menggunakan podcast untuk belajar. Hal itu dipengaruhi oleh 

kenyamanan, kemudahan dalam penggunaannya, dapat belajar secara mandiri, kesan yang menyenangkan dan 

manfaat lainnya (Merhi, 2015). 

Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut diketahui kendala yang dialami peserta didik dalam proses 

pembelajaran jarak jauh dikarenakan minimnya kuota internet yang dimiliki sehingga mereka terhambat dalam 

memahami materi yang disampaikan guru. Setelah melakukan analisis masalah, peneliti mengembangkan produk 

awal yang selanjutnya divalidasi oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan 29 peserta didik kelas XI BDP 1 Bisnis 

Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Malang sebagai pengguna media pembelajaran podcast. Setelah melalui tahap 

revisi dan validasi tahap kedua maka produk media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify 

siap digunakan untuk menunjang PJJ.   

Peserta didik menggunakan teknologi untuk belajar baik pembelajaran formal maupun informal. Peserta 

didik menggunakan berbagai teknologi dalam menunjang proses pembelajaran meliputi, komputer atau laptop, 

televisi dan software lainnya yang dapat mempermudah mereka dalam mencari materi penunjang lainnya. Peserta 

didik akan cenderung lebih mudah memahami dan menguasai materi pelajaran apabila mampu memanfaatkan media 

yang sesuai dengan minat dan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan media pembelajaran menggunakan 

podcast dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang tidak familiar (Nielsen, dkk, 2018). 

Pada dasarnya media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring (dalam jaringan) berupa 

video di kanal YouTube yang memerlukan kuota internet yang cukup banyak. Padahal tidak semua peserta didik 

mempunyai kuota internet yang memadai, sehingga mengakibatkan terkendalanya proses penyampaian materi. Maka 

diperlukan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kondisi, dan kemampuan 

ekonomi peserta didik seperti penggunaan podcast sebagai media pembelajaran yang akan menunjang pembelajaran 

jarak jauh sesuai dengan pernyataan Sudarmoyo (2020) bahwa melalui podcast materi dapat dikemas menjadi lebih 

efektif dan efisien karena ruang penyimpanan yang minim dan ramah kuota internet. Selain itu, pendengar lebih 

fleksibel ketika mengakses podcast dimana saja dan kapan saja, bahkan sangat sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dari generasi Z yang sering multitasking.  

Setelah peneliti melewati tahapan penelitian melalui validasi ahli materi, validasi ahli media, validasi ahli 

bahasa dan uji coba lapangan dapat disimpulkan bahwa media dikategorikan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan rincian 85,45% untuk penghitungan validasi ahli materi, 98,46% untuk penghitungan validasi 

ahli media, 94% untuk penghitungan validasi ahli bahasa, dan 93,04% untuk penghitungan hasil uji coba lapangan. 

Nilai hasil tes yang diperoleh dianalisis melalui uji t menggunakan taraf signifikansi 5% dan nilai df=57 menunjukkan 

tabel 1,671 dan thitung 4,956 dengan artian thitung lebih besar daripada ttabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran efektif digunakan sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh.  

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Asmi  (2019) yang mengembangkan media 

pembelajaran audio berbasis podcast pada materi sejarah lokal di Sumatera Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

media pembelajaran audio berbasis podcast dinilai valid dengan nilai 4,78 dari ahli materi, 4,38 dari ahli bahasa, dan 
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4 dari ahli media. Uji coba lapangan diterapkan pada 28 mahasiswa Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan 

Sejarah memperoleh rata-rata pretest yaitu 36,42 dengan kategori sangat rendah dan kemudian rata-rata posttest yaitu 

82.32 dengan kategori baik. Terjadi peningkatan sebesar 45,9% dan nilai N-gain 0,72 jika 0,72 ≥ 0,7 maka termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan media Audio berbasis Podcast pada materi Sriwijaya telah berhasil 

diterapkan dan memiliki nilai kevalidan dan memiliki dampak efektifitas. 

Produk media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify memiliki kelebihan sebagai 

berikut: 1) dapat diakses melalui perangkat apa pun, baik smartphone, laptop, tablet, atau komputer, sehingga peserta 

didik semakin leluasa dalam mengaksesnya; 2) dapat diakses walaupun tidak mempunyai aplikasi Spotify di 

perangkat, yaitu dengan menggunakan Spotify Web Player; 3) dapat diunduh terlebih dahulu sehingga dapat 

didengarkan kapanpun dan dimanapun; 4) hemat konsumsi kuota internet, sehingga meringankan beban peserta 

didik ketika akan mengakses materi pelajaran; 5) dilengkapi ringkasan materi berupa gambar, sehingga dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi; 6) episode podcast yang telah diunduh tidak langsung 

tersimpan di internal perangkat, sehingga dapat meminimalisir hilangnya berkas yang bisa terjadi sewaktu-waktu; 

dan 7) Podcast dapat diintegrasikan dengan LMS sekolah, sehingga sesuai dengan prosedur pembelajaran yang telah 

ditetapkan oleh pihak sekolah. 

Produk media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify memiliki kekurangan sebagai 

berikut: 1) peserta didik dapat merasa bosan karena tidak adanya video yang dapat menambahkan fokus dalam 

memahami materi; dan 2) harus tetap membutuhkan koneksi internet dalam mengakses podcast di Spotify.  

 

SIMPULAN 
Hasil pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran berbasis audio menggunakan podcast di Spotify 

sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada mata pelajaran pengelolaan bisnis ritel kompetensi dasar 

menganalisis dan menyusun laporan tentang lembaga waralaba dan peranannya yang terdiri dari beberapa episode 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan setiap pertemuannya. Media pembelajaran podcast 

divalidasi oleh satu orang validator ahli materi, satu orang validator ahli media, satu orang validator ahli bahasa, dan 

dua puluh sembilan peserta didik kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Malang. Dalam penelitian ini 

media telah memenuhi kriteria kelayakan setelah diadakan uji coba pada ahli materi dengan tingkat kelayakan 85,45%, 

ahli media dengan tingkat kelayakan 98,46%, ahli bahasa dengan tingkat kelayakan 94,00%, dan uji coba pengguna 

dengan tingkat kelayakan 93,04%. Sedangkan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran podcast sebagai 

penunjang pembelajaran jarak jauh dapat dilihat pada hasil tes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

memperoleh hasil ttabel 1,671 dan thitung 4,956. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran efektif 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran jarak jauh.  
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Abstrak 
Perkembangan ilmu pengetahuan yang meningkat pesat mampu mempengaruhi semua aspek terutama pada 

bidang pendidikan. Guru sebagai perancang kegiatan pembelajaran harus mampu merancang dan 

memanfaatkan secara maksimal media dan sumber belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik apalagi 

di era Pandemi Covid 19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk e-learning 

Chamilo untuk meningkatkan kemandirian belajar. Di era pandemi Covid 19 produk media pembelajaran 

yang dikembangkan dapat menjadi alternatif pilihan dalam pembelajaran. Penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan Model Research and Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif peresentase dan uji independent sample t test. Hasil pengembangan dan 

penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis e-learning Chamilo pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis 

yang dinyatakan sangat valid dan layak digunakan dalam pembelajaran oleh ahli media, ahli materi, subjek 

uji coba kelompok kecil 6 orang, dan uji coba lapangan. Serta terbukti efektif meningkatkan hasil posttest dan 

kemandirian belajar peserta didik secara signifikan pada uji coba kelompok besar antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran e-learning Chamilo layak dan 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Komunikasi Bisnis. 

Kata Kunci: E-learning Chamilo, Kemandirian Belajar, Media Pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatk pesat mampu mempengaruhi semua aspek 

terutama bagi dunia pendidikan, sehingga dapat untuk mendukung proses pembelajaran (R. Lidani et al., 2016). Guru 

sebagai perancang kegiatan pembelajaran harus mampu merancang dan memanfaatkan secara maksimal media dan 

sumber belajar peserta didik sesuai dengan keadaan dilapangan.  

Dengan perkembangan teknologi yang meningkat pendidikan, penerapan media pembelajaran sangat 

diperlukan untuk menunjang proses belajar serta dapat membantu guru untuk menyampaikan pesan materi materi 

pembelajaran kepada peserta didik. (Pribadi, 2011:86) menjelaskan media pembelajaran dapat digunkan sebagai 

proses transfer pesan dan  pengetahuan antara sumber pesan dengan penerima pesan.  

E-learning merupakan suatu konsep pembelajaran berbasis teknologi informasi. (Darmawan, 2016:15) 

mengatakan bahwa e-learning merupakan fondasi dan hasil logis dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Dengan e-learning peserta didik  dapat memperoleh informasi secara langsung dari guru tanpa mengikuti 

pembelajaran di kelas untuk menerima informasi secara langsung dari guru. Dengan adanya E-learning dapat 

memperpendek jam pembelajaran, meminimkan biaya oleh pihak yang melakukan suatu dan juga sebagai media 

pembelajaran blended learning maupun pembelajaran jarak jauh. 

Diterapkannya e-learning diharapkan akan menciptakan pembelajaran yang efektif apalagi pembelajaran di 

era pandemi Covid 19. Covid-19 mulai menyebar ke Indonesia sekitar bulan maret tahun 2020. Kondisi ini membuat proses 

pembelajaran yang awalnya dilakukan secara langsung tatap muka dalam kelas harus dilaksanakan secara daring. 

Salah satu  e-learning yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Chamilo. 

 Beberapa penelitian bahkan telah mengembangkan media pembelajaran e-learning berbasis Chamilo  sebelum 

adanya Covid-19 terjadi, dimana media pembelajaran yang dikembangkan memuat materi pelajaran segitiga dan 

segiempat, fisika, pendidikan kewarganegaraan, simulasi dan komunikasi digital, matematika dan biologi (Febryana 

& Pujiastusi, 2020), (R. Lidani et al., 2016), (Tiari, Izah et al., 2020), (Fernando,F, 2018), (Astriawati & Djuki., 2018). 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan  pengembangan media 
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pembelajaran berbasis e-learning Chamilo dapat menjadi alternatif untuk guru saat melakukan proses pembelajaran 

yang terkoneksi dengan teknologi bahkan sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19 berakhir.  

Wedemeyer (dalam Rusman, 2012:353) “peserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan 

untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan guru/pendidik di kelas. Peserta didik dapat 

mempelajari pokok materi tertentu dengan membaca modul atau melihat dan mengakses program e-learning tanpa 

bantuan atau dengan bantuan terbatas dari orang lain”. Kemandirian dalam belajar ini perlu diberikan kepada peserta 

didik supaya mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk belajar. Dengan belajar secara 

mandiri peserta didik akan lebih leluasa dalam memperoleh informasi. 

Kemandirian dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik seperti kematangan usia, jenis kelamin, iman dan kecerdasan. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar misalnya pola asuh orang tua, sistem pendidikan, 

lingkungan dan kebiasaan. Sistem pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemandirian peserta didik, apabila 

sistem pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan baik tentunya tingkat kemandirian peserta didik akan tinggi. 

Sebaliknya apabila sistem pendidikan di sekolah tidak dilaksanakan dengan baik maka tingkat kemandirian peserta 

didik rendah. 

 SMK Negeri 1 Kanor Bojonegoro, merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran blended learning 

pada era new normal, dalam penerapanya ada beberapa kendala diantaranya banyak peserta didik yang kesulitan 

belajar Komunikasi Bisnis karena minimnya sumber belajar yang tersedia saat belajar dari rumah dan waktu 

pembelajaran yang dipersingkat membuat waktu penyampaian materi yang diberikan guru pada peserta didik jauh 

lebih sedikit, sehingga peserta didik harus banyak untuk belajar sendiri. Sedangkan untuk guru media pembelajaran 

yang digunakan dalam penyampaian materi Komunikasi Bisnis saat pembelajaran daring memanfaatkan platform 

Google Classroom dan WhatsApp yang dirasa media tersebut perlu adanya inovasi baru sehingga diharapkan peserta 

didik tertarik untuk belajar secara mandiri.  

Karena masalah tersebut, peneliti berinovasi untuk membuat media pembelajaran e-learning berbasis Chamilo, 

akan memuat berbagai media, seperti Handout, Power point, link video pembelajaran, glosarium, latihan soal dan 

lain sebagainya. 

 

METODE 
Model penelitian yang digunakan adalah R&D Borg and Gall yang telah disederhankan menjadi 9 tahap, 

untuk mempersingkat waktu dan meminimalisir biaya (Sukmadinata, 2012:182). Selain itu, peneliti juga merasa bahwa 

tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk, mengetahui kelayakan produk, mengetahui respon pengguna, 

mengetahui efektifitas media dan mengetahui kemandirian belajar dengan  perbedaan hasil posttest dan hasil angket 

kemandirian peserta didik menggunakan media dengan yang peserta didik tidak menggunakan media yang 

dikembangkan.  

Langkah pertama, peneliti mengumpulkan informasi terkait potensi dan masalah yang terjadi di sekolah saat 

pembelajaran pada masa new normal dengan mewawancarai  guru Komunikasi Bisnis. Langkah kedua, peneliti 

merancang produk media pembelajaran yang akan dikembangkan dan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang 

ditemukan pada potensi dan masalah.  

Langkah ketiga, peneliti mulai membuat desain media pembelajaran sesuai rancangan yaitu storyboard yang 

telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Langkah keempat, media yang dihasilkan peneliti diuji kelayakan oleh 

para validator, yakni satu ahli media dan satu ahli materi. Langkah kelima, setelah produk divalidasi, selanjutnya 

direvisi berdasarkan masukan serta saran dari pengisian angket penilaian dari para validator. 

Langkah keenam, produk yang telah direvisi diujicobakan pada 6 peserta didik kelas X BDP 2, dimana kelas 

tersebut menjadi kelas eksperimen pada penelitian ini. Langkah ketujuh, produk yang telah diujicobakan pada 

kelompok kecil direvisi sesuai masukan-masukan peserta didik berdasarkan kritik saran yang tertera pada lembar 

angket ujicoba kelompok kecil yang telah disi peserta didik.  

Langkah kedelapan, setelah produk melewati tahap revisi selanjutnya diujicobakan pada kelompok besar 

yang melibatkan 16 peserta didik kelas X BDP 2 sebagai kelas eksperimen, dan 16 peserta didik kelas X BDP 1 sebagai 

kelas kontrol. Langkah kesembilan adalah setelah dilakukan uji coba pemakaian pada kelompok besar tidak menutup 
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kemungkinan, masih terdapat kendala yang muncul pada produk yang dikembangkan. Maka selanjutnya akan 

dilakukan revisi produk final atau tahap akhir demi terciptanya produk yang diinginkan. 

Pada penelitian ini data dihasilkan meliputi data kuantitatif dan kualitatif, dimana data kualitatif didapatkan 

melalui kesimpulan berdasarkan argumen, kritik dari para validator (media dan materi), 6 subjek uji kelompok kecil 

dan subjek uji coba lapangan. Sedangkan metode deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis data kuantitatif 

berdasarkan data hasil validasi  dari validator (media dan materi), hasil uji coba kelompok kecil, dan hasil uji coba 

lapangan dianalisis menggunakan metode untuk menunjukkan tingkat kelayakan media pembelajaran. 

 Sedangkan data hasil posttest dan kemandirian belajar peserta didik dianalisis menggunakan SPSS yaitu uji 

independent sample t-test, untuk menunjukkan perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam 

menganalisis hasil posttest dan kemandirian belajar. Dalam penelitian ini indikator untuk mengukur nilai kemandirian 

belajar anatara lain: 1) tidak bergantung pada orang lain, 2) memiliki rasa percaya diri, 3) memiliki sikap disiplin, 4) 

bertanggung jawab, 5) berperilaku sesuai inisiatif sendiri, dan 6) melakukan kontrol diri (Aslamiyah:2019). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu media pembelajaran e-learning 

berbasis Chamilo pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis materi Hubungan dengan Pelanggan, media pembelajaran 

e-learning berbasis Chamilo dikemas dalam portal online dan dapat diakses melalui bantuan internet atau wifi. 

Tampilan inti pada media yaitu berisi tentang deskripsi KD, Materi, Glosarium, Link, Soal latihan, Grup, dan User. 

Materi yang dikembangkan berupa teks pembelajaran Handout, PPT, Link video pembelajaran, Glosarium dan 

Latihan soal yang dikemas menjadi satu dengan tujuan mempermudah proses kegiatan pembelajaran. 

Pengembangan kelas daring menggunakan aplikasi  chamilo  merupakan bagian dari upaya penelitian ini 

mengatasi permasalahan akan keterbatasan ruang dan waktu belajar di kampus. Hal ini tentunya dapat dijadikan 

sebagai bagian yang penting untuk memajukan pembelajaran yang efektif dan inovatif.  Selain itu juga dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang abstak atau sulit dipahami (Purmadi, dkk. 2018). 

Hasil validasi e-learning berbasis Chamilo oleh para validator (materi, media) peserta didik subjek uji coba 

kelompok kecil dan subjek ujicoba lapangan secara keseluruhan dijabarkan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 Hasil Validasi 

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata presentase validasi secara keseluruhan, dapat dikatakan ‘Sangat 

Valid’ dan layak digunakan (Akbar, 2013:82), dalam pembelajaran Komunikasi Bisnis di SMK Negeri  1 Kanor 

Bojonegoro. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya (Yulita, et al.,2018) dengan judul “Pengembangan e-learning 

menggunakan Chamilo untuk membantu proses pembelajaran fisika SMA kelas X semester II”, dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dapat digunakan untuk membantu pembelajaran karena 

dapat menggantikan metode materi dan tugas peserta didik. Relevansi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian tersebut adalah pemanfaatan e-learning Chamilo dapat menunjang proses pembelajaran yang dilakukan 

baik di kelas maupun diluar kelas.  

Efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning diuji melalui perbandingan hasil posttest dalam 

ranah kognitif dengan format soal pilihan ganda, yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

kemudian data dianalisis menggunakan SPSS dengan uji Independent Sample t-test. Berdasarkan hasil uji 

Independent Sample t-test diperoleh data antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menununjukkan bahwa  (rata-

rata) mean dari kelas kontrol sebesar 71.8 dan kelas eksperimen sebesar 84.3 yang menunjukkan bahwa hasil 

posttest. Hasil uji Independent Sample t-test juga menunjukkan bahwa thitung > ttabel berarti terdapat perbedaan antara 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 96% Sangat Valid 

2. Ahli Media 90% Sangat Valid 

3. Subjek Uji Coba Kelompok Kecil 86% Sangat Valid 

4. Subjek uji Coba lapangan 88,75% Sangat Valid 
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hasil posttest pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen serta menunjukkan nilai Sig (2-tailed) 0,004 < 0,05 yang 

berarti hasil posttest pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa media telah mendukung penelitian 

terdahulu oleh (Tiari, Izah et al., 2020). Dari hasil penilaian dari ahli media, ahli materi, dan pengguna hasil penelitian 

tersebut menunjukkan e-learning Chamilo teruji kevalidan yang mendapatkan. E-learning teruji efektifitas dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Relevansi penelitian yang dilakukan dengan peneliti tersebut ialah 

pemanfaatan e-learning Chamilo untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang mempermudah mempelajari 

materi sehingga hasil belajar meningkat.  

Uji efektivitas dilakukan untuk mengetahui bahwa media e-learning berbasis Chamilo efektif  digunakan pada 

Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis untuk peserta didik kelas X BDP di SMK Negeri 1 Kanor Bojonegoro. Media 

pembelajaran ini dapat menjadi perantara bagi peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari dan mendukung 

pembelajaran apalagi dimasa pandemi Covid 19. Sementara itu media pembelajaran e-learning dalam kegiatan 

pembelajaran juga dapat membantu peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan mampu mempelajari 

materi secara mandiri. 

Sedangkan hasil kemandirian belajar didapat dengan membagikan angket pada kelas kontrol (BDP 1) dan 

kelas BDP 2 sebagai eksperimen pada akhir pembelajaran. Data di analisis menggunakan SPSS yaitu uji t test 

independent sample pada hasil angket kemandirian belajar dari kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa (rata-rata) mean dari kelas kontrol sebesar 48.6 dan kelas eksperimen sebesar 58.4 yang menunjukkan nilai 

rata-rata kemandirian belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Selain itu, hasil 

uji Independent Sample t-test juga menunjukkan hasil thitung > ttabel yang berarti terdapat perbedaan antara hasil 

posttest pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen serta menunjukkan nilai Sig (2-tailed) 0,00 < 0,05 dimana 

antara kemandirian belajar pada kelas kontrol (BDP-1) dengan kelas eksperimen (BDP-2) terdapat perbedaan 

yang signifikan. 

Perbedaan nilai kemandirian yang signifikan ini membuktikan nilai kemandirian peserta didik yang 

menggunakan e-learning Chamilo lebih unggul dari pada peserta didik yang tidak menggunakan e-learning Chamilo. 

Relevansi penelitian ini dengan yang dilakukan oleh (Mutmainnah et al., 2019) bahwa terdapat keterkaitan positif 

antara kelas maya dengan kemandirian belajar mahasiswa. 

Nilai kemandirian belajar kelas X BDP SMK Negeri 1 Kanor Bojonegoro, untuk BDP-1 kelas kontrol lebih 

unggul pada indikator tidak bergantung dengan orang lain, dan terendah pada aspek tanggung jawab. Sedangkan 

kemandirian belajar pada kelas eksperimen (BDP-2) lebih unggul pada aspek berperilaku sesuai inisiatif sendiri, dan 

terendah pada aspek tanggung jawab. 
Peningkatan kemandirian disini disebabkan peserta didik yang menggunakan  e-learning Chamilo  dapat 

diakses menggunakan smartphone android/ios yang terkoneksi dengan wifi/internet sehingga lebih fleksibel dan 

memudahkan peserta didik melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas waktu dan ruang. 

Selain itu, pembelajaran menggunakan e-learning Chamilo menjadi solusi ketika kesulitan memahami materi karena 

di e-learning disajikan berbagai menu seperti handout, power point, glosarium, atau link video pembelajaran.  

Sedangkan pada peserta didik yang tidak menggunakan e-learning Chamilo dalam menerima materi dari guru merasa 

kurang maksimal karena materi yang diberikan guru hanya terbatas berupa powerpoint atau handout. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik adalah 

mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan 

sekolah (Desmita, 2009). Melaui media pembelajaran dengan e-learning Chamilo peserta didik akan lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik akan lebih mampu memberikan pendapat secara aktif dalam kegiatan 

diskusi yang ada pada e-learning Chamilo. Selain itu peserta didik juga akan lebih mampu mengukur kemampuannya 

dalam memahami materi yang ada pada media pembelajaran dengan mengerjakan soal latihan secara mandiri. 

Media pembelajaran e-learning berbasis Chamilo, proses belajar dapat dilakukan secara jarak jauh dengan 

memanfaatkan komputer/laptop, smartphone, tentunya media tersebut harus terkoneksi dengan yang jaringan 

internet/wifi. Media ini dikemas dalam bentuk website sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja tidak 

berbatas ruang dan waktu. Proses pembelajaran  online  dapat berjalan sukses, guru bersama siswa harus mengambil 

peran baru dalam hubungan belajar mengajar, dan sekolah harus rela melepaskan kontrol belajar kepada siswa (Dalu 

& Rohman, 2019). Pengembangan e-learning berbasis Chamilo dikembangkan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi 
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salah satu alternatif untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih mandiri dan efisien apalagi di era pandemi 

COVID 19. 

Chamilo merupakan sebuah jejaring sosial yang berbasis web yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang aktif dan interaktif. Portal  e-learning  dengan menggunakan Chamilo LMS sangat membantu 

sebagai interaksi tambahan antara pengajar dan peserta didik, serta dapat meningkatkan interaksinya di luar jam 

pembelajaran (Mariko: 2020). 

Pada penelitian dan pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis Chamilo ini mempunyai 

kelebihan diantaranya, dalam media menampilkan tujuan pembelajaran yang  jelas, memuat materi berupa Handout, 

PPT  dan link video pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa tertarik untuk mempelajari materi. Selain itu di e-

learning  juga menampilkan menu glosarium, test, grup diskusi yang mendukung kegiatan pembelajaran siswa, di 

menu Chamilo guru dapat menampilkan atau menyembunyikan menu jika dibutuhkan. Dan juga dilengkapi dengan 

buku petunjuk penggunaan yang mempermudah siswa/pengguna dalam mengoperasikan media.  

Pengembangan e-learning Chamilo dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan menjadi lebih efisien. 

Guru harus mempersiapkan bahan ajar dengan baik serta membagikan dalam e-learning sebelum diakses oleh peserta 

didik. Konsep e-learning atau virtual classrooms merupakan salah satu alternatif pembelajaran (Rabiman, dkk, 2020). 

Media e-learning Chamilo dapat dijadikan salah satu altenatif yang dapat dimanfaatkan oleh guru pada bantuk 

pembelajaran dalam jaringan yang dilaksanakan pada kondisi pandemi Covid-19. 

Produk media pembelajaran e-learning juga mempunyai beberapa kekurangan diantaranya, penggunaan 

media pembelajaran e-learning Chamilo harus terhubung dengan jaringan internet/wifi, tampilan media e-learning 

Chamilo terbatas sehingga jika ingin memodifikasi harus menggunakan Chamilo yang berbayar dan penyimpanan 

materi pada e-learning Chamilo terbatas hanya 20 MB. Namun pada keterbatasan ruang penyimpanan materi pada 

Chamilo dapat diatasi dengan memanfaatkan google drive untuk mengunggah materi kemudian mengupload link 

google drive yang berisi materi ke menu link pada e-learning Chamilo. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis Chamilo untuk 

mengetahui kemandirian belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis, yang memuat materi 

hubungan dengan pelanggan untuk kelas X BDP di SMK Negeri 1 Kanor Bojonegoro.  

Media pembelajaran pada penelitian ini dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran Komunikasi Bisnis melalui validator (media dan materi), subjek uji coba kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. Selain itu, e-learning berbasis Chamilo telah terbukti efektif dapat meningkatkan hasil posttest dan 

kemandirian belajar peserta didik pada uji coba lapangan berdasarkan output dari uji independent sample t-test. Media 

pembelajaran ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus ada 

pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga media e-learning berbasis Chamilo ini sangat mendukung pembelajaran 

dimasa new normal.  

 Pembelajaran e-learning berbasis Chamilo hanya pada materi hubungan dengan pelanggan, sehingga 

diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan media pembelajaran pada materi lain atau menyajikan materi 

pada mata pelajaran lainnya dan peneliti selanjutnya diharapakan dapat merancang media pembelajaran yang lebih 

banyak (dari segi cara pengunaan, fasilitas, isi, serta tampilan media) sehingga media e-learning berbasis Chamilo 

dapat menjadi suatu media yang lebih menarik dan interaktif .  
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Abstrak 
Realita yang ada saat ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan hanya bersifat textbook tanpa 

memberikan experimental learning kepada siswa. Solusi yang ada saat ini belum dapat mengakomodir 

kebutuhan siswa khususnya di era revolusi insutri 4.0. Tidak adanya partisipasi guru dalam menjadi mentor 

simulasi usaha semakin memperparah masalah dalam pendidikan kewirausahaan saat ini. Sehingga perlu 

adanya solusi media pembelajaran interaktif yang dapat memberikan experimental learning serta meningkatkan 

partisipasi guru dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran edukit berbasis gamification yang akan diimplementasikan pada siswa 

SMA untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

dengan menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) dengan 

menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan data penelitian. Setelah diimplementasikan, media 

pembelajaran edukit berbasis gamification berhasil untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pendidikan 

kewirausahaan sebagai bekal tumbuhnya jiwa entrepreneurship pada siwa. Media pembelajaran ini juga 

berhasil meningkatkan keaktifan guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan experimental 

learning kepada siswa. Kolaborasi antara model gamification dan media pembelajaran edukit sesuai dengan 

kebutuhan kompetensi siswa di revolusi industry 4.0 saat ini. Penelitian tindak lanjut dirasa perlu dilakukan 

yang berfokus pada digitalisasi media edukit berbasis gamification yang dikembangkan tanpa menghilangkan 

keaktifan guru dan siswa dalam pembelajaran.   

Kata Kunci: Experimental Learning, Gamification, Jiwa Entrepreneurship, Media Pembelajaran,  

         Pendidikan Kewirausahaan 

 

PENDAHULUAN 
 Memasuki fase revolusi industry 4.0 penggunaan teknologi semakin massif, tak terkecuali dalam dunia 

pendidikan. Terdapat pergeseran kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam era ini. Siswa yang nantinya 

akan bersaing dengan kecerdasan buatan tentu harus meningkatkan kualifikasi mereka (Yeo & Lee, 2020). Kondisi 

ini terjadi disemua bidang pendidikan, khususnya pendidikan SMA yang merupakan jenjang terakhir dikalangan 

sekolah. Salah satu mata pelajaran di jenjang SMA adalah Pendidikan Kewirausahaan, dimana mata pelajaran ini 

penting untuk menciptakan pengusaha muda baru nantinya.  Pembangunan ekonomi suati negara dapat terbantu 

dengan banyaknya entrepreneur yang tercipta. Banyaknya entrepreneur ini diharapkan bukan hanya sebagai jov seeker 

namun juga job creator (Kusdiyanti et al., 2019).  Kemunculan entrepreneur muda tentu didasari dengan 

terbangunnya jiwa kewirausahaan sejak dini. Pembentukan jiwa kewirausahaan ini juga harus sejalan dengan 

kondisi saat ini. Dalam fase revolusi industri ini terdapat lima kompetensi yaitu educational competence, competence 

for technology commercialization, competence of globalization, competence in the future strategy, dan conselor competence 

(Febrianto & Inayati, 2020). Untuk itulah keberhasilan pendidikan kewirausahaan di SMA menjadi bekal menjadi 

entrepreneur di era saat ini.  

Namun, hal yang patut disayangkan bahwasanya pendidikan kewirausahaan yang ada di SMA saat ini 

masih bersifat text book. Pemberian materi dan tugas oleh guru tidak lagi relevan dengan situasi dan perkembangan 

didunia usaha saat ini (Fellnhofer, 2018). Hal ini membuat siswa kurang tertarik untuk belajar kewirausahaan lebih 
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dalam. Ketidaktertarikan siswa terhadap pendidikan kewirausahaan inilah yang menjadi penyebab sulit 

tumbuhnya jiwa kewirausahaan didalam diri siswa. Terdapat beberapa penelitian yang mencoba untuk mengatasi 

permasalahan ini seperti penelitian dari (Basri et al., 2019; Huizenga et al., 2017; Nalyanya et al., 2015; Nurseto, 

2010; Omri & Dhahri, 2018) yang mengembangkan pendidikan kewirausahaan berbasis simulator bisnis start up 

dengan mengubah iden bisnis yang lebih bisa diterima. Namun, dalam pelaksanaannya, siswa terlalu banyak 

belajar mandiri tanpa adanya pendampingan dari guru, hal ini membuat siswa sering salah konseptual bahwa tidak 

memahami materi yang ada pada pendidikan kewirausahaan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan realita yang 

ada di dunia bisnis saat ini, dimana pebisnis profesionalpun tetap membutuhkan mentor untuk mendampinginya.  

Berangkat dari dari kondisi tersebut, (Cosenz & Noto, 2017) mencoba untuk menyempurnakan dengan 

dikembangkannya modul dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis produk untuk pembelajaran 

kewirausahaan. Dalam penelitian ini sudah dilakukan peningkatan aktivitas guru dalam pembelajaran, namun modul 

belum diimplementasikan dengan sempurna. Media pembelajaran yang dikembangkan kurang menarik dan tidak 

relevan dengan kondisi bidang kewirausahaan saat ini. Hal ini membuat siswa bosan karena hanya berisi materi 

kewirausahaan dan tidak interaktif dengan siswa. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dirasa 

sangat bermanfaat bagi guru dalam membantu penyampaian materi dalam proses belajar mengajar (Yulastri et al., 

2017).  

 Sejalan dengan hasil peneliti diatas, peneliti lain (Zampetakis et al., 2017) mengungkapkan bahwa salah satu 

metode terbaik dari pelaksanaan Pendidikan kewirausahaan adalah melalui pengalaman (learning by doing). Hal ini 

memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang materi dan masalah yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan 

hasil penelitian diatas, timbul pertanyaan bagaimana media pembelajaran dan model pembelajaran yang interaktif 

dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna sehingga nilai-nilai entrepreneurship dapat ditanamkan 

dan terbentuk calon pengusaha-pengusaha muda yang hebat dan berintegritas. Media yang dibutuhkan adalah media 

edukit yang bisa menjadi wahana simulai memulai dan menjalankan sebuah usaha secara nyata dan dapat dilakukan 

dalam batasan waktu dan tepat. Sehingga, akhir dari proses pembelajaran dapat diberikan kesimpulan serta nilai-

nilai yang terkandung didalam materi yang diberikan. Keterlibatan pendamping yang berperan sebagai mentor bisnis 

juga dapat dirasakan oleh siswa, sehingga pemahama akan materi kewirausahaan dapat tercapai dengan maksimal.   

Dalam artikel ini membahas tentang strategi peningkatan jiwa kewirausahaan melalui pengembangan media 

edukit pendidikan kewirausahaan berbasis gamification. Pada bagian kedua artikel ini membahas tentang metode 

pengembangan media edukit menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, evaluation). 

Bagian selanjutnya membahas tentang hasil dari pengembangan media pembelajaran yang telah diuji kevalidannya 

bersama ahli serta diimplementasikan ke jenjang SMA di wilayah Malang.  

 

METODE 

1. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan yang menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, evaluation). Metode ini dipilih karena sesuai dengak tujuan dari penelitian untuk 

mengembangkan dan menguji efektifitas dari media pembelajaran yang dikembangkan. Tahapan dalam metode 

ADDIE yang digunakan mengacu pada (Branch, 2010) sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. Metode ADDIE 

Sumber: Branch (2010) 
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Tahapan pertama adalah Analysis dimana peneliti menentukan masalah yang akan dipecahkan dalam 

penelitian. Masalah yang ditemukan yaitu ketidakefektifan pendidikan kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan siswa. Hal ini disebabkan karena belum adanya media pembelajaran yang relavan untuk 

mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi saat ini.  Tahapan kedua yaitu Design yang menghasilkan 

rancangan dari medua edukit yang akan dikembangkan. Dalam tahapan ini tercipta design media edukit berupa 

monopoli ekonomi yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah kartu kesempatan, kartu pengeluaran, 

uang mainan, form keuangan, form jual beli, dan spanduk jenis usaha. Hasil design ini nantinya akan diwujudkan 

dalam tahap selanjutnya. 

Tahapan selanjutnya adalah Development dimana dalam tahap ini semua design yang telah disusun 

sebelumnya diwujudkan dalam bentuk produk nyata untuk siap di implementasikan. Tahap development ini juga 

dilakukan uji validitas media dengan ahli materi dan ahli media yang bertujuan untuk menyiapkan media yang 

dikembangkan agar layak untuk diimplementasikan ke lapangan. Setelah mengalami revisi dari validasi ahli tersebut, 

maka dilakukan tahapan implementasi yang diterapkan pada siswa SMA di wilayah Malang. Dalam tahap 

implementasi ini peneliti menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk melakukan permainan monopoli ekonomi 

dalam simulasi bisnis. Peneliti sebagai fasilitator memberikan instruksi diawal tentang peraturan dan cara bermain 

media edukit yang dikembangkan. Tahapan terakhir adalah evaluasi yang didaparkan dari hasil isian kuisioner yang 

diberikan kepada siswa. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan siswa terhadap media yang 

dikembangkan serta keberhasilan media ini untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa.  

 

2. Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan sample siswa SMA yang ada di wilayah Malang untuk menjadi subjek dalam 

implementasi media yang dikembangkan. SMA tersebut adalah SMA Modern Al-Rifaie dan SMA Cendika Bangsa 

yang masing-masing terdiri dari masing-masing 20 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

kuisioner yang disebarkan kepada ahli media dan materi serta siswa sebagai responden penelitian. Terdapat dua 

kuisioner yang berbeda, dimana kusioner pertama bertujuan untuk mengetahui kevalidan media pembelajaran yang 

divalidasi oleh ahli materi dan media. Sedangkan kuisioner kedua bertujuan untuk mengetahui daya penerimaan 

media bagi siswa dan tingkat keberhasilan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pada bagian ini memaparkan temuan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian 

sebelumnya. Bagian ini memaparkan gambaran media pembelajaran yang dikembangkan serta hasil validasi hingga 

implementasi dari media pembelajaran tersebut.  

 

1. Deskripsi Media Pembelajaran Edukit berbasis Gamificaition 
 Media pembelajaran edukti yang dikembangkan adalah monopoli ekonomi yang terdiri dari beberapa 

komponen diantaranya 1) banner usaha, 2) kartu kesempatan, 3) kartu pengeluaran, 4) uang mainan, 5) form 

keuangan, 6) form jual beli. Komponen tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan monopoli yang dijalankan dengan 

metode gamification. Metode gamification ini diterapkan dengan tujuan untuk memberikan contextual learning dan 

experimental learning kepada siswa SMA pada pendidikan kewirausahaan. Adanya kedua pengalaman belajar ini 

diharapkan nantinya siswa SMA akan tumbuh jiwa kewirausahaan dan berkeinginan mendalami pendidikan 

kewirausahaan dijenjang selanjutnya. Dalam media pembelajaran edukit ini, siswa sebagai pelaku utama dan guru 

kewirausahaan yang nantinya akan berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Fasilitator inilah yang 

menggantikan mentor dalam dunia bisnis yang sesungguhnya.  

Keunggulan media pembelajaran edukit ini adalah (1) user-friendly, yang memudahkan siswa dalam proses 

simulasi menjalankan bisnis secara nyata serta dibantu dengan adanya fasilitator sebagai mentor bisnis; (2) responsif, 

yang dapat dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi real yang ada di dunia bisnis sesungguhnya. Keadaan ini 

terakomodir dari adanya kartu kesempatan, dan kartu pengeluaran yang sesuai dengan kondisi saat ini; (3) akuntabel, 
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yang dapat mengetahui hasil evaluasi yang telah dilakukan setelah menyelesaikan pembelajaran. Selain itu, pengguna 

juga akan dengan mudah mengetahui feedback yang diberikan oleh setiap pengguna lain melalui metode gamification 

yang diterapkan. (4) transparan, yang memungkinkan setiap pebisnis (kelompok siswa) mengetahui perkembangan 

pebisnis lain untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka atau menjalin kerjasama satu sama lain; (5) Terpercaya, 

yaitu memberikan fenomena terpercaya yang ada pada dunia bisnis saat ini. Media ini juga telah tervalidasi oleh ahli 

materi dan media untuk menguji kevalidannya. Adanya beberapa keunggulan inilah nantinya media pembelajaran 

edukit yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan pengelaman belajar yang nyata serta berhasil 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh (Ramoglou & Tsang, 

2016) bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, 

mengubah sikap, atau menambah keterampilan siapa pun yang menggunakannya. Detail produk dapat dilihat pada 

Gambar 2 di bawah ini. 

 

                  
(a)      (b) 

Gambar 2. (a) Banner usaha, (b) Form Keuangan dan Form Jual Beli 

 

2. Hasil Implementasi Media Pembelajaran Edukit 
Media yang dikembangkan telah diimplementasikan ke dua SMA yang ada di Malang yaitu SMA Modern Al-

Rifaie dan SMA Cendika Bangsa dengan masing-masing berjumlah 20 siswa. Sebelum dan sesudah proses 

implementasi media tersebut, siswa diberikan kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari implementasi 

media ini. Terdapat dua indicator yang diukur dalam implementasi ini yaitu ketertarikan siswa terhadap pendidikan 

kewirausahaan serta tingkat keaktifan guru dan siswa dalam pembelajaran. Berikut hasil implementasi media 

pembelajaran dalam indikator ketertarikan siswa pada pendidikan kewirausahaan.  Peningkatan ketertarikan siswa 

dalam pendidikan kewirausahaan ini dapat dilihat dari hasil pengisian kuisioner dimana pada saat pra uji coba yang 

dilakukan, hanya sebesar 65,40% yang tertarik pada pendidikan kewirausahaan. Setelah diterapkan media ini, 

ketertarikan siswa mengalami peningkatan menjadi 89,90%. Hasil peningkatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 1 Peningkatan Ketertarikan Peserta Didik pada Pendidikan Kewirausahaan 

 Presentase Peningkatan 

Pra uji coba 

Uji Coba Media  
65,40% 

89,90% 

 

24,50% 
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Penerapan media pembelajaran edukit berbasis gamification telah mampu meningkatkan ketertarikan siswa 

dalam pendidikan kewirausahaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24,50%. Dengan kategori sangat baik. 

Presentase peningkatan ketertarikan siswa ini dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 
Gambar 3. Grafik Peningkatan Ketertarikan Peserta Didik 

  

Hasil peningkatan ketertarikan siswa juga tidak terlepas dari aktivitas guru dan juga siswa. Sebelum diterapkan 

media pembelajaran edukit berbasis gamification ini aktivitas guru tidak terlalu tinggi yaitu 64,17%, sedangkan 

aktivitas belajar siswa relatif rendah yaitu 49,93%. Aktivitas guru dan juga siswa meningkat setelah diberikan 

penjelasan oleh peneliti dan melaksankan pembelajaran sesuai dengan Rancangan Perangkat Pembelajaran (RPP) 

yang telah direncanakan sebelumnya. aktivitas belajar siswa dan guru mulai pada pra pra uji coba dan uji coba media 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Peningkatan Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

 

Tindakan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pra uji coba 

Uji Coba Media 

64,17% 

89,28% 

49,93% 

92,23% 

 

Penerapan media pembelajaran edukit berbasis gamification mampu meningkatkan aktivitas guru dan juga 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran kewirausahaan. Aktivitas guru meningkat sebesar 25,11% dari pra 

uji coba ke uji coba media dengan kriteria “sangat baik”. Adapun peningkatan aktivitas siswa sebesar 42,30% pra uji 

coba ke uji coba media dengan kriteria “sangat baik”. Peningkatan aktivitas guru dan siswa disajikan pada grafik 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Grafik Peningkatan Aktivitas Guru dan Peserta Didik 
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Berdasarkan paparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran edukti yang 

diimplementasikan dengan metode gamification berhasil untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada pendidikan 

kewirausahaan yang menjadi bekal awal tumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri siswa. Selain itu media edukit ini 

juga berhasil meningkatkan aktifitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kewirausahaan yang berguna dalam 

menunjang keberhasilan pembelajaran kewirausahaan.  

 

Pembahasan  
Sejalan dengan besarnya kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, pembelajaran 

kewirausahaan perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa yang 

nantinya akan menjadi pebisnis muda di dunia industri. Pembelajaran kewirausahaan bukan hanya tentang menjadi 

penjual atau marketing, namun juga mencakup menjadi creator dan innovator(Nurseto, 2010). Paradigma inilah yang 

sering salah dikalangan masyarakat hingga saat ini. Banyak masyarakat yang mengalalami kesalahpahaman tentang 

arti dari pembelajaran kewirausahaan itu sendiri. Hal ini berakibat pada salahnya implementasi pembelajaran 

kewirausahaan yang dilakukan selama ini. Pembelajaran kewirausahaan di sekolah sering kali berfokus pada 

bagaimana cara menjual atau memasarkan produk tanpa adanya strategi menentukan pilihan produk yang potensial 

di pasar. Kebutuhan inilah yang terakomodir dalam media pembelajaran edukit berbasis gamification ini. Dalam proses 

simulasi bisnis menggunakan monopoli ekonomi, siswa bukan hanya diajarkan untuk menjual barang, namun juga 

diajarkan untuk mengatur strategi pendirian usaha hingga mengelolaan uang usaha. Kreatifitas dan inovasi yang 

dimiliki siswa SMA dapat dikolaborasikan dengan jiwa kewirausahaan yang nantinya akan menghasilkan produk 

inovatif dan meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar (Teece, 2010). Keberhasilan pembelajaran kewirausahaan 

inilah yang diharapkan oleh berbagai kalangan khususnya praktisi pendidikan kewirausahaan. 

Implementasi pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan secara fleksibel. Hal ini sejalan dengan adanya 

revolusi industri 4.0 telah terjadi di Indonesia dimana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia sehari-

hari (Huseno, 2018). Sejalan dengan perkembangan ini, tentunya pendidikan kewirausahaan perlu dilakukan secara 

lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi dan kesesuaian dengan karakteristik siswa menjadi penting dilakukan 

guru dalam pembelajaran ini. Terdapat berbagai macam media yang dapat digunakan guru dalam proses 

pembelajaran (Mina, 2019). Hal ini memungkinkan guru menggunakan berbagai media pembelajaran yang ada untuk 

menunjang pembelajaran yang dilakukan. Jika dilihat lebih lanjut, pengimpelemntasian media pembelajaran ini tentu 

juga harus didukung dengan metode yang tepat. Salah satu model yang memberikan pengelaman belajar langsung 

kepada siswa adalah model gamification (Hamari et al., 2016). Kolaborasi antara metode gamification dengan media 

pembelajaran edukit menjadi kesatuan pembelajaran yang tepat guna dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

siswa. 

Kolaborasi antara model gamification dan media pembelajaran edukit dalam pendidikan kewirausahaan tak 

lepas dari tujuan pembelajaran yang juga sejalan dengan adanya revolusi industri 4.0 sekaran ini. Dalam era Revolusi 

Industri 4.0 tidak hanya guru yang harus meningkatkan kompetensi mengajarnya, namun juga menggeser kompetensi 

siswa menjadi 4C yaitu: (1) Communication, (2) Critical Thinking and Problem Solving, (3) Collaboration, (4) Creativity and 

imagination. Kompetensi inilah yang diperlukan siswa dalam abad ke-21 yang juga telah terjadi revolusi industri 4.0 

(Guzmán-Simón et al., 2017; Wulansari et al., 2019). Kompetensi ini sangat relevan dengan kebutuhan dalam dunia 

entrepreneur diman guru menjadi fasilitator selama pembelajaran berbasis dengan media ini (Muhonen et al., 2019). 

Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam entrepreneurship diantaranya kreatifitas dan inovatif (Subroto, 2015). 

Pencapaian kompetensi 4C dalam pendidikan kewirausahaan dijenjang SMA menjadi awal mula lahirnya 

wirausahaawan muda dengan berbagai produk inovatif yang mereka ciptakan.  

Implementasi media pembelajaran edukit berbasis gamification yang dilakukan di era revolusi industri 4.0 ini 

bukan hanya terpusat pada pencapaian kompetensi siswa di era sekarang, namun juga mengacu pada kompetensinya 

dalam perannya di lingkungan masyarakat. Selain kompetensi 4C yang harus dimiliki, siswa juga harus memiliki 

Social Skill yang menjadi salah satu tuntutan utama di revolusi industri 4.0 ini (Klaus Schwab & Samans, 2016; Klaush 

Schwab, 2016). Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki dalam dalam Social Skill diantaranya adalah 

coordinating with others dan servie orientation.  
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Gambar 5. Kompetensi dalam Revolusi Industri 4.0 

Sumber: Klaush Schwab (2016) 

 

Berdasarkan kompetensi tersebut, social skill menjadi salah satu dari cross-functional skill yang harus dimiliki 

dalam revolusi industri 4.0 yang terjadi sekarang ini. Jika dihubungkan dengan entrepreneur, terdapat cabang dari 

entrepreneur yang juga mengarah pada kompetensi ini yaitu social entrepreneurship. Social Entrepreneurship merupakan 

entrepreneurship yang melakukan kegiatan usaha bukan berpatokan pada profit semata, namun juga 

mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya (Boulven et al., 2018). Bila dilihat lebih lanjut, hal ini juga 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pinggiran 

(Kurowska-Pysz, 2016; Pathak et al., 2018; Short et al., 2009). Pencapaian social skill dalam pembelajaran entrepreneurship 

mutlak harus dipenuhi oleh setiap siswa. Disamping akan memberikan manfaat bagi siswa itu sendiri, pembelajaran 

ini juga akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Kolaborasi model social entrepreneurship 

yang dilakukan dalam pembelajaran akan membentuk wirausahawan muda yang bukan hanya berpatokan pada 

profit usaha, namun juga pada kebermanfaatan dari usaha yang dijalankan tersebut. Inilah alasan kolaborasi model 

gamification dan media pembelajaran edukit penting untuk di implementasikan sejak jenjang pendidikan SMA.  

Terdapat berbagai macam model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan kewirausahaan. 

Salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model gamification (Fellnhofer, 2018; Hamari et al., 

2016). Penerapan model pembelajaran ini akan memberikan pengalaman yang kontektual bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan simulasi bisbis secara langsung. Siswa akan melakukan aktivitas langsung dalam melakukan 

kegiatan usaha, yang nantinya juga akan mengasah critical thingking siswa selama pembelajaran entrepreneurship 

berlangsung. Pembelajaran melalui model gamification menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menyiapakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi revolusi industri 4.0 (Hamari et al., 2016; 

Huizenga et al., 2017; Technology, 2016). Pencapaian kompetensi inipun akan mendukung keberhasilan pembelajaran 

entrepreneurship yang dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa 

Pembelajaran berbasis game yang diimplementasikan dalam pembelajaran kewirausahaan bukan hal yang 

baru dalam dunia pendidikan. Telah banyak peneliti yang juga telah membahas tentang implementasi model 

pembelajaran ini (El-awad et al., 2017; Fox et al., 2018; Hamari et al., 2016; Huizenga et al., 2017). Dalam penelitian 

tersebut telah teruji keberasilan penerapan model gamification dalam pembelajaran kewirausahaan. Jika dilihat lebih 

lanjut pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan critical thingking siswa namun juga akan memberikan beberapa 

pengalaman berbeda kepada siswa diantaranya: 1) learning by doing, 2) reflective learning, 3) situated learning, dan 4) 

learning from crises (Fox et al., 2018).  
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Beberapa pengalaman belajar tersebut menjadi salah satu penunjang yang akan memberikan kontrbusi yang 

cukup besar dalam keberhasilan pendidikan kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa yang 

diimplementasikan melalui model gamification. Hal penting yang juga harus diperhatikan dalam pendidikan 

kewirausahaan ini adalah skenario game yang digunakan. Guru dapat dengan mudah menyusun skenario game yang 

akan diterapkan selama pembelajaran, namun harus sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai.  

 

SIMPULAN 
Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran edukit yang telah dikembangkan 

berhasil untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pendidikan keiwrausahaan yang menjadi bekal awal 

tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada diri siswa. Media ini juga berhasil untuk meningkatkan keaktifan guru dan 

siswa selama proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kontekstual kepada siswa. Implementasi 

media pemebelajaran edukit ini menjadi penting mengingat besarnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Adanya media pembelajaran yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa nantinya akan 

membentuk pebisnis muda yang inovatif dan kreatif. Media pembelajaran yang dikembangkan dikolaborasikan 

dengan model gamification yang sesuai dengan kondisi revolusi industry 4.0 saat ini yang menuntut siswa bukan hanya 

memiliki kompetensi 4C namun juga beberapa kompetensi lain yang sejalan dengan revolusi industry 4.0. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan penelitian tindak lanjut sebagai 

optimalisasi hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. Penelitian tindak lanjut ini diharapkan berfokus pada 

digitalisasi media pembelajaran edukit yang dikembangkan tanpa menghilangkan unsur keaktifan dan partisipasi 

bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. 
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Abstrak 
Dampak Covid 19 yang paling dirasakan dalam sektor pendidikan adalah diterapkannya pembelajaran daring 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran 

berbasis android pada mata pelajaran penataan produk, mengetahui tingkat kelayakannya serta mengetahui 

dampaknya terhadap daya tarik dan keaktifan belajar siswa. Penelitian ini menggunakan model Research and 

Development (R&D) melalui prosedur ADDIE yakni Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluate. 

Kelayakannya divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Uji coba dilakukan pada siswa kelas XI Jurusan Bisnis 

Daring dan Pemasaran SMK Islam Batu. Penelitian ini telah menghasilkan produk berupa aplikasi android 

dengan kapasitas 82,3 MB, dapat digunakan offline, dilengkapi fitur video, audio, materi, petunjuk, 

kompetensi, soal studi kasus, kuis, profil pengembang dan tanya guru. Aplikasi ini dinyatakan layak 

digunakan oleh validator dan hasil uji coba menunjukan bahwa respon siswa sangat baik karena dapat 

meningkatkan daya tarik belajar serta meningkatknya keaktifan belajar siswa. 

Kata Kunci: Daya Tarik dan Keaktifan Belajar, Media Pembelajaran Android, Penataan Produk 

 

PENDAHULUAN 
Diawal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang memberikan dampak di berbagai sektor. Sektor 

yang paling terdampak atas adanya virus pandemi ini yaitu pendidikan. Selama satu tahun lebih pemerintahan 

mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Akan tetapi pembelajaran 

secara daring juga melalui banyak kondisi dan situasi baik dari guru maupun siswa, seperti terbatasnya alat komunikasi 

dan materi pembelajaran. Penerapan pembelajaran daring menuntut kesiapan banyak pihak, baik itu dari penyedia 

layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri (Nugrahani et al., 2020). 

Sementara itu bidang pendidikan harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada, termasuk adanya 

inovasi teknologi dan komunikasi. Amirullah dan Susilo (2018) menyatakan pada kurikulum 2013 semua mata 

pelajaran harus terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya dapat diaplikasikan pada 

media pembelajaran, menurut Sadiman, dkk. (2010) media merupakan sesuatu yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sementara itu 

media pembelajaran merupakan semua hal yang digunakan oleh pendidik untuk menyajikan pesan dan memfasilitasi 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Yaumi, 2018:7). Media pembelajaran yang dapat terintegrasi dengan 

teknologi salah satunya yaitu media pembelajaran berbasis android, hal tersebut sejalan dengan pendapat Putra et al. 

(2017) bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi android memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Android merupakan sistem operasi pada perangkat mobile yang berbasis linux berisi sistem operasi, 

middleware dan aplikasi (Supardi, 2017:1). Sedangkan menurut Wahadyo dan Sudarma (2012:1) android merupakan 

sistem operasi yang bisa disematkan pada handphone, sehingga lebih praktis. Media pembelajaran dalam bentuk 

aplikasi android hendaknya dilengkapi fitur seperti video tutorial, soal yang dapat menstimulus siswa (Risqi & Saino, 

2020). Pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan sumber belajar yang efektif dan efisien, media pembelajaran 

berbasis android dapat menjadi wahana penyalur pesan dan informasi yang mudah diakses. Dalam membangun media 

pembelajaran ini maka membutuhkan platform androjex yang dapat membantu membuat aplikasi yang mengandung 

unsur gambar, suara, text dan video. 

Terkait dengan penelitian dan pengembangan sekolah yang akan digunakan untuk penelitian ialah SMK Islam 

Batu. Hasil observasi di SMK Islam Batu proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 revisi 2017. Salah satu 

mata pelajaran yang menjadi perhatian peneliti yaitu mata pelajaran penataan produk yang termasuk pelajaran 
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produktif kelompok C3. Di sekolah hanya menyediakan buku serta materi yang diberikan oleh guru melalui text dan 

power point selanjutnya dikirim melalui google classroom ataupun whatsapp. Meski begitu tidak semua siswa dapat 

memahami materi ataupun mengerjakan tugas secara tepat waktu, pada kondisi pembelajaran daring siswa 

mengeluhkan tidak memiliki laptop dan handphone, terbatasnya kuota internet, terbatasnya jaringan internet dan 

lain sebagainya. Sehingga guru mata pelajaran Penataan Produk di kelas XI Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran 

SMK Islam Batu yaitu dengan Ibu Shelynda Dwi Putri, Spd. Memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dan 

dikumpulkan setiap dua pekan sekali secara offline untuk menghindari kontak secara berlebihan dalam masa pandemi 

Covid-19. Tentu hal tersebut akan banyak menimbulkan resiko. Disisi lain guru harus melaksanakan perananannya 

sebagai inovator, guru harus mampu berperan dalam melakukan pembaharuan yang berkaitan dengan pola 

pembelajaran diantaranya, metode mengajar, media belajar dan alat evaluasi (Winarno, 2014:149). Oleh karena itu 

untuk memudahkan guru memberikan pembelajaran yang efektif, menarik dan efisien bagi siswa maka 

dikembangkanlah media pembelajaran berbasis android dengan nama Im-Learn. 

Berdasarkan uraian diatas terdapat penelitian yang dilakukan oleh Risqi & saino, 2020. Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Digital pada Mata Pelajaran Bisnis Online Kelas XI Bisnis Daring dan Pemasaran SMKN 10 Surabaya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Hasil penelitian dengan mengaplikasikan model 

ADDIE mendapatkan predikat sangat layak untuk digunakan serta respon siswa terhadap media sangat baik yang 

diperoleh dari kelayakan kognitif, afektif dan konatif sebesar 93,75%. Selain itu penelitian yang dilakukan Putri dan 

Dwijayanti, 2020. Pengembangan Alat Evaluasi Berbantuan Aplikasi Android pada Mata Pelajaran Penataan Produk Kelas XI 

BDP di SMK Negeri 10 Surabaya. Jenis penelitian R & D yang menghasilkan produk berupa alat evaluasi berbasis 

android yang layak diterapakan sebagai alternative media pembelajaran dengan respon siswa 82,5 %. 

Berdasarkan relevansi antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh peneliti merupakan untuk 

mengembangkan fitur yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya media pembelajaran 

android dapat menjadi alternatif belajar secara daring karena lebih efektif. Aplikasi android yang akan dikembangkan 

akan dibuat lebih menarik, efektif serta dilengkapi dengan fitur soal kuis, studi kasus, tanya guru, materi dan video yang 

terkemas dalam satu media pembelajaran sebagai sumber belajar daring. Oleh sebab itu pada penelitian peneliti 

berusaha mengembangkan suatu media pembelajaran Im-Learn berbasis android bagi siswa pada masa pandemi 

Covid-19 mata pelajaran penataan produk di SMK Islam Batu. 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran 

berbasis android pada mata pelajaran penataan produk siswa kelas XI di SMK Islam Batu, menguji kelayakan produk 

Im-Learn serta mengetahui respon siswa terkait media pembelajaran Im-Learn berbasis android pada mata pelajaran 

penataan produk kelas XI di SMK Islam Batu melalui uji coba produk. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development ini (Sugiyono, 2013:494) melalui prosedur 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluate) sebagaimana pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Skema Penelitian ADDIE  

Sumber: Sugiyono (2019:766) 

 

Tingkat kelayakan dari media ini ditentukan oleh validator ahli materi dengan indikator kesesuaian materi, 

kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional serta materi penataan produk KD. 3.5 dan 4.5, juga ahli media dengan 

indikator kemudahan penggunaan navigasi, aesthetic, integrasi media, kualitas teknis dan android. Adapun 

bagaimana dampaknya terhadap daya tarik dan keaktifan belajar siswa dilakukan uji coba dengan penilaian 

berdasarkan indikator kemudahan penggunaan navigasi, aesthetic, kejelasan sajian, kualitas intruksional dan 

pemahaman materi. 

Jenis data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa kritik dan saran serta data 
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kuantitatif. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau Questionnaire (Riduwan, 

2018:25), selanjutnya diukur menggunakan skala likert untuk mengetahui kelayakan serta respon terhadap media 

pembelajaran (Wagiran, 2013:284). Teknik analisis data menggunakan pedoman dari Riduwan (2018) dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

V = TSe X 100% 

TSh 

Keterangan 

V : Validasi 

TSe : Jumlah skor yang diperoleh 

TSh : Jumlah skor maksimal 

 

Dari hasil rumus diatas maka akan diperoleh hasil dalam bentuk persentase, yang selanjutnya dimasukan 

dalam kriteria dangat valid/valid/cukup valid/kurang valid/ tidak valid. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran berbasis android. 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian yakni dengan Research and Development (R&D) melalui model ADDIE. 

Dalam pembuatan media menggunakan platform androjex serta software pendukung lainnya untuk menunjang 

pembuatan aplikasi android. 

Media ini memuat fitur petunjuk, kompetensi, materi, soal, kuis, tanya guru, profil pengembangan serta 

dilengkapi dengan audio dan video untuk membuat siswa terdorong belajar, pemberian video sejalan dengan 

pendapat Risqi & Saino (2020) bahwa media pembelajaran yang dilengkapi dengan fitur soal dan video dapat 

mestimulus siswa. Media pembelajaran juga dapat digunakan secara offline atau tanpa jaringan internet, dapat 

digunakan di smartphone android dengan minimum RAM 512 MB, dapat digunakan tanpa batas ruang dan waktu. 

Media dibuat semudah mungkin untuk digunakan hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhson (2010) bahwa media 

pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan kondisi, biaya, waktu serta tujuan yang akan dicapai. Akan 

tetapi untuk mengunduh aplikasi membutuhkan ZIP atau RAR agar tidak membutuhkan kapasitas yang terlalu besar, 

selanjutnya dapat digunakan secara offline. 

Hasil uji kelayakan media pembelajaran oleh ahli media dan ahli materi disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Ahli 

No. Validasi Persentase Kriteria 

1. Ahli Materi 89% Sangat Valid 

2. Ahli Media 80% Valid 

 Rata-rata 84,5% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil validasi dari ahli materi dan ahli media diketahui persentase rata-rata 

sebesar 84,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis android sangat valid sehingga layak 

digunakan oleh siswa. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya mengenai penentuan kelayakan media 

pembelajaran android berdasarkan ahli materi dan ahli media (Fatimah dan Mufti,2014). Sementara hasil uji coba 

lapangan secara kelas besar yang melibatkan 37 siswa kelas XI BDP SMK Islam Batu, dengan menyebarkan angket 

melalui Google Formulir secara daring dengan bantuan komunikasi whatsapp agar lebih mudah (astini, 2020). Data 

hasil uji coba pada siswa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2 Data Hasil Respon Peserta Didik 

No Pernyataan Skor 

Empirik    (Tse) 

Skor 

Harapan (Tsh) 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

Kemudahan Penggunaan dan Navigasi 

1. Kemudahan menggunakan media. 156 185 84,3 Sangat Baik 

2. Ketepatan navigasi sehingga mudah dipahami. 159 185 85,9 Sangat Baik 

3. Kemudahan mengoperasikan di smartphone. 160 185 86,4 Sangat Baik 

Aesthetic   

4. Kejelasan tampilan. 164 185 88,6 Sangat Baik 

5. Memberikan tampilan yang menarik. 160 185 86,4 Sangat Baik 

6. Kejelasan penempatan fitur. 166 185 89,7 Sangat Baik 

7. Ketepatan memberikan tema dan elemen 

pendukung. 

163 185 88,1 Sangat Baik 

8. Kejelasan informasi   penggunaan. 158 185 85,4 Sangat Baik 

Kejelasan Sajian 

9. Kejelasan bahasa pada media. 166 185 89,7 Sangat Baik 

10. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 167 185 90,2 Sangat Baik 

11. Ketepatan media dengan materi pembelajaran. 164 185 88,6 Sangat Baik 

12. Kemampuan mendorong untuk belajar. 168 185 90,8 Sangat Baik 

13. Kesesuaian soal dengan materi. 165 185 89,1 Sangat Baik 

14. Kesesuaian video. 166 185 89,7 Sangat Baik 

15. Kemenarikan soal. 165 185 89,1 Sangat Baik 

16. Kemampuan penghitungan skor. 167 185 90,2 Sangat Baik 

Kualitas Instruksional 

17. Kemampuan sebagai alat bantu 

belajar di pembelajaran daring. 

159 185 85,9 Sangat Baik 

18. Fleksibilitas penggunaan media. 166 185 89,7 Sangat Baik 

19. Memberikan pembelajaran yang menarik. 165 185 89,1 Sangat Baik 

20. Memberikan tampilan pembelajaran yang 

interaktif. 

164 185 88,6 Sangat Baik 

Pemahaman Materi 

21. Kejelasan materi atribur produk. 167 185 90,2 Sangat Baik 

22. Kejelasan materi tentang atribut produk fresh. 158 185 85,4 Sangat Baik 

23. Kejelasan materi tentang elemen produk fashion 165 185 89,1 Sangat Baik 

24. Kejelasan materi tentang elemen sport fashion. 161 185 87 Sangat Baik 

25. Kejelasan penyajian soal dan skor. 165 185 89,1 Sangat Baik 

 Jumlah 4.084 4.625 88,3% Sangat Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 diperoleh nilai sebesar 88,3% Sehingga dapat disimpulkan bahwa respon siswa 

terhadap media pembelajaran berbasis android dikategorikan sangat baik. Dengan perolehan respon siswa yang 

sangat baik ini membuktikan bahwa media pembelajaran berbasis android mata pelajaran penataan produk dapat 

meningkatkan daya tarik dan keaktifan belajar di masa pandemi Covid-19. Respon siswa terhadap media sangat baik 

dikarenakan terdapat kuis dimana terdapat skor akhir pengerjaan, selain itu juga terdapat video untuk menstimulus 

siswa dalam belajar (Gumelar & Sudarwanto, 2020). 

 

Pembahasan 
Dibawah ini merupakan pembahasan mengenai tahapan yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran berbasis android. 
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1. Analysis 
Tahap awal penelitian ini dimulai dari analisis untuk mengetahui kebutuhan dalam mengembangkan produk. 

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan yakni (1) analisis kebutuhan pengguna meliputi terbatasnya alat dan fasilitas 

pembelajaran di kelas XI Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Islam Batu pada masa pandemi Covid-19. (2) 

analisis konten media, merupakan tahapan menganalisis isi dari media pembelajaran yang meliputi materi mata 

pelajaraan penataan produk kelas XI kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 tentang atribut produk. (3) analisis software dan 

hardware, untuk software yang diperlukan yaitu adobe photoshop, androjex, microsoft word, you tube, vn application. 

Sementara untuk perangkat keras atau hardware meliputi laptop, handphone android minimal versi 4.4 kapasitas 512 

MB. 

2. Design 
Selanjutnya tahap desain produk yang mengacu pada analisis sebelumnya. Setelah menentukan unsur-unsur 

yang akan dimuat, selanjutnya membuat story board agar pembuatan media lebih mudah. Story Board merupakan 

visualisasi ide dari aplikasi apa yang akan dibuat atau dikembangkan (Waryanto, 2014). Untuk fitur yang akan dimuat 

dalam story board meliputi petunjuk penggunaan, kompetensi dan tujuan pembelajaran, materi, kuis, soal studi kasus, 

tanya guru dan profil pengembang, serta dilengkapi dengan fitur suara dan video untuk menunjang pembelajaran 

daring. 

3. Development 
Tahapan selanjutnya adalah merealisasikan produk atau tahap pengembangan dengan bantuan dari story board 

yang telah dibuat sebelumnya. Media pembelajaran dibuat dengan menggunakan androjex, untuk video 

menggunakan aplikasi VN dan unsur gambar menggunakan adobe photoshop. Berikut tampilan dari media 

pembelajaran berbasis android yang dikembangkan oleh peneliti. 

a. Tampilan Awal Pengguna 

Ketika pengguna membuka aplikasi media pembelajaran akan langsung disajikan tampilan seperti gambar 2 

dibawah ini. Tampilan pada Im-Learn dibuat dengan warna pastel yang senada sehingga tetap menarik. Penggunaan 

warna yang tepat dapat meningkatkan proses belajar mengajar untuk siswa dan guru (Sari SM, 2004). Selain itu 

terdapat button bar dibawah yang berguna untuk menuju ke menu utama, menu selanjutnya atau mematikan sound. 

Sapaan “Assalamualaikum” dibuat untuk memancing siswa agar siap belajar dan tentu saja karna media ini 

diutamakan untuk siswa SMK Islam Batu maka akan lebih ramah dengan kalimat    tersebut.  

 

 
Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi 

 

b. Tampilan Pembuka 

Ketika user telah mengisi kolom, maka user akan dibawa ke tampilan pembuka seperti gambar 3. Tampilan 

pembuka terdapat kalimat untuk memberikan stimulus pada siswa agar terdorong untuk belajar dan interaktif. 

 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

35 
 

 
Gambar 3. Tampilan Pembuka 

 

c. Tampilan Menu Utama 

Ke tampilan berikutnya dengan menekan tombol next kekanan. Tampilan menu utama dapat di lihat pada 

gambar 4 dibawah ini. Di menu utama disajikan enam fitur, pengguna dapat menekan fitur sesuai dengan yang 

diinginkan. Warna pada tampilan media juga pastel untuk meningkatakan efek psikologis pengguna agar tenang dan 

fokus dalam belajar. 

 

 
Gambar 4. Menu Utama 

 

d. Tampilan Fitur Petunjuk 

Agar pengguna tidak kesulitan dalam mengoperasikan maka pengguna dapat memilih fitur petunjuk 

seperti gambar 5 dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Fitur Petunjuk 

 

e. Tampilan Fitur Kompetensi 

Untuk membuat pembelajaran pada media lebih terarah maka terdapat fitur kompetensi dan penjelasan 

tujuan pembelejaran media pembelajaran pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Fitur Kompetensi 

 

f. Tampilan Fitur Materi 

Fitur utama dari media pembelajaran Im-Learn yaitu fitur materi yang terdapat empat sub bab mengenai 

atribut produk. Materi juga disajikan dalam bentuk video yang bisa di klik pada button “tonton video”, selain itu 

untuk menunjang pembelajaran dan melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah terdapat studi kasus 

disetiap sub bab. Sehingga alat evaluasi pada media pembelajaran ini dapat digunakan secara praktis, praktis menurut 

Arifin (2016) adalah mudah digunakan oleh guru sebagai orang yang membuat alat evaluasi maupun siswa atau orang 

lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk tampilan materi dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini. 

 

 
Gambar 7. Fitur Materi 

 

g. Tampilan Fitur Kuis 

Untuk mendorong siswa berpartisipasi dan aktif dalam belajar dengan media Im-Learn maka terdapat fitur kuis 

yang terdapat 4 level, disetiap akhir pengerjaan kuis terdapat skor, sehingga siswa dapat termotivasi untuk terus 

mengerjakan hingga mendapatkan skor sempurna. 

 

 
Gambar 8. Fitur Kuis 

 

h. Tampilan Fitur Tanya Guru 

Untuk membantu siswa lebih memahami materi dan pembelajaran antara guru dan siswa interaktif maka 
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terdapat fitur tanya guru, pengguna dapat langsung klik pada bagian fitur tersebut. Tampilan fitur tanya guru 

disajikan seperti gambar 9 dibawah ini. 

 

 
Gambar 9. Fitur Tanya Guru 

 

 

i. Tampilan Fitur Profil 

Informasi mengenai pengembang terdapat pada fitur profil yang memuat identitas pengembang. 

 

 
Gambar 10. Profil Pengembang 

 

4. Implementation 
Selanjutnya merupakan tahap menjalankan produk. Sebelum diberikan kepada siswa terlebih dahulu divalidasi 

kepada validator ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan media. Pelaksanaan validasi ahli materi oleh 

Ibu Shelynda Dwi Putri Deviani, S.Pd selaku guru mata pelajaran penataan produk SMK Islam Batu. Sedangkan 

pelaksanaan validasi ahli media oleh Bapak Andi Basuki, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen. Selanjutnya uji coba dilakukan pada kelas besar sebanyak 37 siswa kelas XI Jurusan Bisnis Daring dan 

Manajemen SMK Islam Batu secara daring. 

 

5. Evaluate 
Tahap terakhir dari model ADDIE yaitu evaluasi. Tahapan ini melakukan penilaian terhadap media dan revisi 

produk pembelajaran berdasarkan tahap implementasi sebelumnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis android berisi konten terkait mata 

pelajaran penataaan produk KD. 3.5 dan 4.5. Spesifikasi media dapat digunakan offline¸android minimal versi 4.4 

(kitkat), kapasitas 82,3 MB. Produk berisi fitur petunjuk, kompetensi, materi, studi kasus, kuis, tanya guru, profil 

pengembang, audio dan video. Aplikasi media dinyatakan layak dikarenakan valid berdasarkan kualitas intruksional 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

38 
 

dan keefektifan android. Daya tarik dan keaktifan siswa juga meningkat dikarenakan indikator kejelasan sajian pada 

media serta adanya video, kuis dan tanya guru yang dapat memantau perkembangan sendiri selama proses belajar. 

 

Saran 
Berdasarakan simpulan, maka terdapat saran dalam penelitian dan pengembangan ini yakni (1) peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat merancang media tidak terbatas hanya satu KD agar lebih lengkap dan praktis, (2) 

penelitian selanjutnya hendaknya dilaksanakan secara luring sehingga siswa lebih memahami fungsi media 

pembelajaran berbasis android, (3) sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mengembangkan media pembelajaran 

berbasis android yang dapat diunduh di playstore, (4) penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan fitur 

– fitur baru yang lebih lengkap dan menarik. 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan untuk mengembangkan 

media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi pembelajaran sehingga 

siswa dapat memahami dan juga mengimplementasikan suatu ilmu pengetahuan. Pada penelitian ini, peneliti 

bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan media pembelajaran berbasis progressive web 

application pada mata pelajaran bisnis online untuk kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan dan juga implementasi dari 

media pembelajaran yang dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan menggunakan prosedur sebagai berikut: analisis kebutuhan, perancangan 

media, validasi ahli, revisi berdasarkan validasi ahli, uji coba lapangan, revisi berdasarkan hasil uji coba 

lapangan, dan luaran produk final. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

skor persentase dari validator ahli dan respon pengguna dan data kualitatif berupa tanggapan validator ahli 

dan pengguna. Media yang dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis progressive web application 

pada mata pelajaran Bisnis Online. Hasil validasi kelayakan ahli materi, diperoleh skor 80% (valid), validasi 

ahli media adalah 98,82% (sangat valid), dan respon pengguna yang melibatkan siswa kelas XI BDPM di 

SMKN 01 Nglegok adalah sebesar 80,07% (valid). Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan 

dinyatakan baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Saran pemanfaatan bagi guru adalah agar 

implementasi media pembelajaran ini didampingi dengan sumber belajar lain agar memperluas pengetahuan 

siswa, sedangkan untuk siswa adalah agar mempraktikan segala informasi sehingga mempertajam 

pengetahuan dan psikomotor siswa. Saran diseminasi pada penelitian dan pengembangan ini adalah agar 

dapat dioptimalkan penyebarluasannya. Saran pengembangan produk untuk peneliti/pengembang 

selanjutnya adalah agar mampu menambahkan kompetensi dasar lain yang belum ada pada media 

pembelajaran ini dengan latihan yang lebih variatif. 

Kata Kunci: Bisnis Online, Media Pembelajaran, Progressive Web Application 

 

PENDAHULUAN 
Saat ini teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat. Salah satu teknologi informasi yang 

berkembang pesat adalah internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) memaparkan data bahwa 

pengguna internet  di Indonesia saat ini adalah 64,8 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Perkembangan 

teknologi yang pesat ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan termasuk pendidikan. Para praktisi pendidikan juga 

memanfaatkannya untuk mengembangkan media pembelajaran yang efektif, dan efisien. Sehingga dengan teknologi 

informasi yang berkembang, perangkat pembelajaran semakin berkembang pula bentuknya. Hal tersebut sejalan 

dengan penjelasan Kustandi & Sutjipto (2013) yang memaparkan bahwa bahan ajar tidak hanya akan menggunakan 

media cetak, tetapi juga menggunakan multimedia dan bahkan buku teks berbasis komputer dan website.Menurut 

Kustadi & Sutjipto (2013: 128), bahan ajar tidak hanya akan menggunakan media cetak, tetapi juga menggunakan 

multimedia dan bahkan buku teks berbasis komputer dan website. Arsyad (2013) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses penyampaian informasi pada proses belajar 

mengajar. Sehingga media pembelajaran harus mampu menyampaikan informasi terkait suatu materi dengan baik. 

Live dan Lepts (dalam Sumanto, 2012) menyatakan bahwa salah satu fungsi dari media visual adalah fungsi kognisi 

yang berarti bahwa media adalah alat bantu memahami dan mengingat informasi. Agar informasi lebih mudah 

dipahami dengan baik oleh peserta didik, maka suatu media harus dapat mengoptimalkan keterlibatan seluruh indera 

peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan teori Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran akan 
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berhasil jika peserta didik diarahkan untuk melibatkan seluruh inderanya. Maka media yang memenuhi klasifikasi 

tersebut adalah media belajar multimedia. Media multimedia adalah media yang berupa kombinasi antara teks, 

animasi, grafik, suara, dan video. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa dengan media multimedia, 

indera yang dimiliki pembelajar bisa dioptimalkan penggunaannya karena keragaman jenis konten yang terdapat di 

dalamnya, sehingga memperkuat pemahaman siswa. 

Saat ini media yang umum digunakan pada kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan adalah 

berupa modul, slide Powerpoint, dan internet yang dinilai kurang dari segi integrasi, kontekstualitas, dan 

interactiveness. Selain itu, sifat media modul dan Powerpoint tersebut tidak mudah diperbarui untuk segera 

didistribusikan (tidak real-time). Padahal beberapa materi bisnis online bersifat teknis, praktik, dan dinamis (terus 

berkembang). Sehingga memerlukan media belajar yang mudah diakses, kontekstual, dan interaktif berisi tutorial. 

Hal tersebut sejalan dengan paparan Priansa (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih suatu media pembelajaran yaitu termasuk diantaranya kemudahan akses dan juga 

bersifat interaktif. Arsyad (2013) juga menjelaskan bahwa program pembelajaran tutorial dengan komputer dilakukan 

dengan meniru tutor yang dilakukan instruktur informasi dalam bentuk konsep yang tersaji di layar komputer. 

Namun tidak dipungkiri, bahwa teori tersebut kemudian berkembang dan bisa diimplementasikan juga pada 

perangkat ponsel dan juga tablet. Multimedia berbasis komputer, tablet, dan android tersebut juga media yang 

mampu mengakomodasi tempo belajar dari setiap pembelajar. Hal tersebut dikarenakan pada media ini, pembelajar 

bisa mengontrol aplikasi tersebut sesuai kehendak mereka. Hal ini tentunya sejalan dengan pemaparan Sumanto 

(2012), yang menyatakan bahwa secara umum media memungkinkan pembelajar untuk belajar sesuai dengan 

kemampuan, minat, dan tempo masing-masing. Sehingga perlu agar suatu media pembelajaran dapat diakses ketika 

peserta didik di dalam ataupun di luar kelas. Untuk mendukung tersebut diperlukan media pembelajaran yang 

fleksibel dioperasikan dalam berbagai kondisi. Kudiasanti, R., & Sukirno, S. (2017) dalam jurnalnya memaparkan 

bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat diakses melalui desktop dan aplikasi sehingga memperoleh 

skor penilaian siswa hingga 2,99 yang berarti layak. Hal tersebut mencerminkan bahwa memang fleksibilitas media 

pembelajaran cukup membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun secara mandiri. 

Fajriah, N., Zulkardi, Z., & A. Siroj, R. (2017) memaparkan dalam penelitiannya bahwa dari delapan pernyataan dalam 

angket yang berkaitan dengan dukungan blog pada proses pembelajaran rata-rata 90% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan teori dan temuan peneliti tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterbatasan pada 

sumber dan media belajar yang digunakan saat ini. Media belajar yang digunakan saat ini masih belum cukup efektif 

dan efisien dalam mempelajari pemasaran online. Hal tersebut dikarenakan pemasaran online adalah materi yang 

bersifat teknis, praktik, dan dinamis. Disinilah peran praktisi/akademisi pendidikan bisnis untuk melakukan 

pengembangan media belajar alternatif  dalam mempelajari pemasaran online yang mudah diakses, kontekstual, dan 

interaktif. Progressive web application dapat menjadi media yang baik sebagai wadah materi pembelajaran yang ada. 

Riady dalam penelitiannya memaparkan bahwa Situs web yang dikembangkan dengan progressive web app memiliki 

performa yang lebih rendah daripada situs web biasa. Hal tersebut dikarenakan pada progressive web app (PWA) 

terdapat dynamic caching sehingga membutuhkan waktu lebih memuat situs web. Penelitian juga menunjukkan bahwa 

progressive web app dapat merespon lebih baik dalam keadaan offline dibanding situs web biasa.  PWA juga 

mendukung fleksibilitas pengopersian karena praktis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Rambe (2019) yang memaparkan bahwa aplikasi pembelajaran berbasis web yang dikembangkan pada pembelajaran 

Bahasa Arab dinyatakan kategori praktis dengan nilai 84,83% oleh guru selaku validator. Maka pada penelitian ini, 

peneliti akan mengembangkan media pembelajaran berbasis progressive web application pada Mata Pelajaran Bisnis 

Online untuk Kelas XI BDPM SMKN 01 Nglegok.  

 

METODE 
Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and Development. Borg and Gall 

dengan modifikasi menjadi lima tahap untuk menyesuaikan kondisi waktu dan lapangan. Borg & gall dalam Ainin 

(2013) menjelaskan bahwa Penelitian dan pengembangan merupakan desain penelitian yang memiliki tujuan untuk 

mengembangkan dan memverifikasi produk pendidikan. Selain itu, peneliti juga menetapkan beberapa tujuan 

penelitian yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis progressive web application, menguji kelayakan media 

pembelajaran, dan mengetahui hambatan pengembangan & implementasi media pembelajaran.  
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Gambar 1. Tahap-Tahap Penelitian 

 

Tahap pertama, peneliti melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan dan 

kebutuhan yang sekolah pada pembelajaran Bisnis Online. Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran 

Bisnis Online di SMK Negeri 1 Nglegok. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa wawancara dilakukan apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui perihal terkait responden secara lebih mendalam dengan jumlah respondennya sedikit/kecil Peneliti 

juga melakukan observasi pada proses pembelajaran Bisnis Online. 

Tahap kedua, peneliti pengembangan media pembelajaran yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang 

terjadi dan memenuhi kebutuhan yang ada pada pembelajaran Bisnis Online. Pada tahap ini, peneliti merancang 

beberapa aspek pendukung media pembelajaran. Rancangan pertama adalah mengkurasi materi  yang akan 

dimasukkan pada media pembelajaran. Rancangan kedua adalah terkait dengan konten visual pendukung berupa 

icon, ilustrasi pendukung, hingga video pembelajaran yang menarik. 

Tahap ketiga, peneliti melakukan uji kelayakan media pembelajaran kepada para validator ahli. Peneliti 

menguji kelayakan materi pembelajaran pada ahli materi dan uji kelayakan media pembelajaran dari segi teknologi 

pendidikan kepada ahli media pembelajaran.  

Tahap keempat, peneliti melakukan revisi media pembelajaran berdasarkan temuan saat uji coba kelayakan 

kepada para validator. Revisi dilakukan agar media pembelajaran memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang ada berdasarkan sudut pandang para ahli sehingga layak untuk bisa diujicobakan secara 

langsung pada siswa. 

Tahap kelima, peneliti melakukan uji coba pada peserta didik. Peneliti melakukan uji coba secara langsung 

pada proses pembelajaran, sehingga siswa dapat benar-benar memahami media pembelajaran dan merasakan secara 

menyeluruh bagaimana media pembelajaran tersebut digunakan pada proses pembelajaran para siswa. 

Tahap keenam, peneliti melakukan revisi media pembelajaran atau penyempurnaan hasil akhir produk. 

Revisi ini dilakukan berdasarkan tanggapan dari para siswa mengenai sudut pandang para siswa saat menggunakan 

media pembelajaran. Sehingga harapannya, media pembelajaran tidak hanya berkualitas dari sudut pandang ahli 

tetapi juga nyaman dan menyenangkan ketika digunakan oleh siswa. Setelah itu media pembelajaran siap untuk 

didiseminasikan secara luas untuk bisa digunakan dan bisa di akses melalui tautan http://bizedu.site. 

Data yang dihasilkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif terdiri 

dari data hasil validasi ahli materi, data hasil validasi ahli media, dan data hasil uji coba peserta didik yang 

dikumpulkan melalui kuesioner Riduwan (2018) menjelaskan bahwa merupakan kuesioner adalah daftar pertanyaan 

yang diberikan kepada orang lain yang menjadi responden sesuai dengan tujuan penelitian. Akbar (2013) menjelaskan 

bahwa data kuantitatif terkait pengembangan perangkat pembelajaran dapat  dianalisis dengan teknik analisis data 

sebagai berikut: 

 

V =  TSe X 100% 

TSh 

 

Keterangan: 

V     : Validasi   

TSe     : Jumlah skor empirik 

TSh     : Jumlah skor harapan 

http://bizedu.site/
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Sedangkan data kualitatif berupa tanggapan berupa kritik dan saran dari ahli materi, ahli media, dan siswa 

partisipan uji coba. Data hasil validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba kelompok kecil dianalisis menggunakan 

metode deskriptif presentase untuk menunjukkan tingkat kelayakan media pembelajaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media pembelajaran berbasis 

progressive web application pada mata pelajaran Bisnis Online. Media pembelajaran ini terdiri dari menu yang dijelaskan 

melalui Gambar 2 berikut ini:   

Gambar 2. Tampilan Media Pembelajaran Bizedu 

 

Media pembelajaran ini dapat diakses secara online melalui http://bizedu.site dan juga secara offline setelah 

ditambahkan pada halaman utama ponsel. Media pembelajaran Bizedu juga dapat diakses melalui berbagai perangkat 

untuk mempermudah aksesibilitas media pembelajaran bagi peserta didik sehingga dapat membantu siswa lebih 

nyaman dalam belajar secara mandiri. Pada media pembelajaran tersebut terdapat menu dimana peserta didik dapat 

mempelajari materi pembelajaran teori Menerapkan Pemasaran Online Menggunakan Media Sosial dan tutorial 

penerapan pemasaran online menggunakan media sosial. Media pembelajaran berisi materi video pembelajaran dan 

juga materi teks. Pada media pembelajaran ini juga terdapat menu latihan berbasis studi kasus perencanaan 

pemasaran online menggunakan media sosial. Hasil validasi media pembelajaran Bizedu oleh ahli materi, ahli media, 

dan siswa uji coba lapangan secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

 

http://bizedu.site/
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Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 80% Sangat Valid 

2. Ahli Media 98,82% Sangat Valid 

3. Siswa 80,07% Sangat Valid 

 Rata-rata 86,29% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata persentase validasi kumulatif kelayakan media 

pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti secara sebesar 86,29%, sehingga dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan peneliti, dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran Bisnis Online di SMK Negeri 1 Nglegok Blitar. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang 

memaparkan bahwa hasil validasi ahli materi, ahli media dan uji coba dijadikan penentuan apakah media 

pembelajaran yang dikembangkan layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran (Saeroji, 2014), (Purwanto and 

Ramadhan, 2017), (Subari et al., 2018). 

Hendryadi (2017) menjelaskan bahwa titik pengukuran validitas mengacu pada hasil pengukuran yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak aspek dalam ranah kuantitatif pada instrumen pengukuran yang 

dinyatakan dengan skor. Bizedu menyajikan dua jenis menu materi pembelajaran berupa video pembelajaran tentang 

materi teori dan tutorial implementasinya. Media pembelajaran ini juga memiliki fitur yang mempermudah siswa 

dalam mengoperasikannya dan dapat diakses pada berbagai perangkat dengan tampilan yang responsi sehingga 

dapat membantu peserta didik dalam mempelajari materi terkait dengan Bisnis Online. Fitur fitur tersebut 

dikembangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi  dan efektifitas  penggunaan media pembelajaran. Efisiensi dan 

penggunaan teknologi yang efektif tergantung pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak (Afshari et al., 

2009; Agbo, 2015; Gandal et al., 2000). 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran berbasis progressive web application pada 

mata pelajaran Bisnis Online di SMKN 1 Nglegok Blitar. Media pembelajaran ini bernama Bizedu yang dapat diakses 

dan diunduh melalui link http://bizedu.site serta dapat akses secara offline setelah diunduh. 

Media pembelajaran pada penelitian ini telah dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam 

pembelajaran Bisnis Online melalui proses validasi oleh ahli materi, ahli media serta uji coba lapangan pada siswa 

kelas XI SMKN 1 Nglegok. Bizedu juga memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran kapanpun dan 

dimanapun secara mandiri tanpa terikat dengan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. 

Bizedu hanya berfokus pada beberapa kompetensi dasar dan sehingga diharapkan peneliti selanjutnya 

mengembangkan media pembelajaran berbasis progressive web application pada mata pelajaran Bisnis Online dengan 

cakupan kompetensi dasar yang lebih luas. 
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Abstrak 
Perubahan sentiasa berlaku dalam dunia pendidikan dan kepimpinan transformasi didapati mempunyai 

hubungan yang kuat dengan tindak balas organisasi terhadap perubahan. Kajian ini dijalankan untuk 

mengenalpasti tahap kepimpinan transformasi Guru Besar dan tahap kesediaan guru terhadap perubahan di 

sekolah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) terpilih di negeri Melaka serta mengenalpasti hubungan 

antara keduanya dan sejauh mana pengaruh kepimpinan transformasi terhadap kesediaan guru terhadap 

perubahan. Kajian ini diharapkan dapat mengesahkan lagi pengaruh kepimpinan transformasi terhadap 

kesediaan perubahan serta membantu guru besar untuk mengenalpasti aspek yang perlu diberikan perhatian 

dalam memimpin guru di sekolah. Kajian rintis menggunakan rekabentuk tinjauan ini melibatkan seramai 51 

orang guru di 2 buah sekolah TS25 Kohort 5 negeri Melaka dan dianalisis secara deskriptif dan inferensi. 

Pekali alpha cronbach menunjukkan tahap kebolehpercayaan yang tinggi bagi semua konstruk 

pembolehubah kajian. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa tahap kepimpinan transformasi Guru Besar 

serta tahap kesediaan guru terhadap perubahan adalah berada pada tahap tinggi. Terdapat hubungan korelasi 

yang tinggi antara kepimpinan transformasi dan kesediaan guru terhadap perubahan. Namun, pengaruh 

antara kedua-dua pembolehubah adalah sederhana. Dapatan kajian mengesahkan bahawa perlunya elemen 

mediator atau moderator yang sesuai dalam menjelaskan dengan lebih tepat pengaruh kepimpinan 

transformasi dengan tindak balas terhadap perubahan seperti mana yang diperkatakan dalam kajian 

terdahulu. Guru besar diharapkan dapat memberikan perhatian kepada aspek pertimbangan individu bagi 

meningkatkan kesediaan guru terhadap perubahan. Pihak JPN dan KPM pula diharapkan agar dapat 

merancang kursus atau program yang sesuai bagi memastikan pentadbir sekolah mampu mempraktikkan 

dimensi kepimpinan transformasi bagi meningkatkan kesediaan guru menghadapi perubahan dalam 

program TS25. 

Kata Kunci: Hubungan Perubahan, Kepimpinan Transformasi, Kesediaan Perubahan, Melaka, TS25 

 

PENDAHULUAN 
Dunia dikejutkan dengan penularan virus Covid 19 yang mana telah menyebabkan perubahan besar dalam 

kehidupan manusia. Perubahan yang berlaku ini juga melibatkan perubahan besar khususnya dalam dunia 

pendidikan. Dapatan kajian dalam tahun kebelakangan ini menunjukkan keperluan yang meningkat untuk 

mempersiapkan pemimpin untuk menghadapi realiti VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious) yang mana 

berlaku ketidakjelasan dalam memahami keadaan semasa (Carvan  2015). Strategi yang salah dalam menghadapi 

perubahan boleh menyebabkan sesebuah organisasi itu menjadi tidak relevan sebagaimana yang pernah berlaku 

kepada syarikat Nokia yang hilang penguasaan pasaran kesan daripada perubahan dalam organisasi (Khan et al.  

2017).  

Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, terdapat pelbagai perubahan yang 

sedang dan akan berlaku. Dalam Gelombang 3 PPPM, guru akan terlibat dengan lebih aktif dalam membuat 

keputusan dalam aspek penTabelan, pendekatan pedagogi, pentaksiran berasaskan sekolah serta kecemerlangan 

profesional teladan rakan setugas (Kementerian Pendidikan Malaysia 2013). 

Menyedari kepentingan menghadapi perubahan khususnya dalam sektor pendidikan, keupayaan pemimpin 

di sekolah amat diperlukan. Gaya kepimpinan transformasi adalah gaya kepimpinan yang sesuai dengan perubahan 

organisasi (Bass dan Riggio 2006). Selain itu, kepimpinan transformasi ini ialah satu gaya kepimpinan yang membawa 

perubahan yang signifikan dalam diri pekerja dan juga organisasi (Burns 1978).  
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Lanjutan daripada kajian Burns tersebut, Bass (1985) telah mengenalpasti empat dimensi kepimpinan 

transformasi iaitu Motivasi Inspirasi, Pertimbangan Individu, Stimulasi Intelek dan Pengaruh yang Ideal. Keempat-

empat dimensi kepimpinan transformasi ini adalah berkait dengan bagaimana seorang pemimpin transformasi itu 

memotivasikan subordinatnya melalui karisma yang ada pada dirinya, bagaimana pemimpin tersebut memberi 

perhatian kepada subordinatnya, tahap motivasi intelek yang diberikan oleh pemimpin kepada subordinatnya serta 

tahap karisma kepimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin tersebut.  

Kesediaan terhadap perubahan didefinisikan sebagai sejauh mana subordinat melihat keperluan kepada 

perubahan dalam organisasi sebagai suatu yang positif dan pada masa yang sama percaya bahawa perubahan akan 

memberi impak yang positif kepada diri mereka dan juga organisasi (Holt et al. 2007). Program Transformasi Sekolah 

2015-2025 (TS25) yang dilaksanakan di seluruh negara baru sahaja memasuki tahun ke 6 pelaksanaannya. Sehingga 

kini iaitu pada 2021, sebanyak 2880 buah sekolah telah terlibat daripada hampir 10000 buah sekolah seluruh Malaysia. 

Di negeri Melaka, Program TS25 baru sahaja dijalankan dan menjelang tahun 2021, hanya terdapat 73 buah sekolah 

yang telah melaksanakannya melalui beberapa kohort pemilihan (Jabatan Pendidikan Melaka 2020). Justeru kajian ini 

dilaksanakan bagi mengkaji sejauh mana kepimpinan Guru Besar di negeri Melaka bagi pelaksanaan program TS25 

tersebut. 

Kejayaan program TS25 adalah juga berkait dengan kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan. Ini 

adalah berdasarkan pernyataan bahawa guru merupakan agen dalam melaksanakan sesuatu perubahan (Sparks 2003). 

Bilangan guru yang amat besar dalam sistem perkhidmatan awam iaitu seramai lebih kurang 420 000 menunjukkan 

Malaysia mempunyai kumpulan agen pelaksana perubahan agenda Pendidikan yang mencukupi. Perubahan yang 

cepat dan pantas bagaimanapun menunjukkan guru memerlukan kepimpinan yang cekap (Muniroh dan Ahmad 

Zaharuddin Sani 2017). Bagi memastikan kualiti dalam perkhidmatan dapat dikekalkan maka transformasi perlu 

dibuat dalam organisasi (Hassan et al. 2009). 

Kepimpinan transformasi telah mendapat perhatian ramai pengkaji khususnya bagi mengkaji kesan 

kepimpinan transformasi terhadap pekerja. Kepimpinan transformasi sering kali dilihat mempunyai hubungan yang 

positif dengan kesediaan terhadap perubahan (Peng et al. 2020). Kajian ini yang terhasil daripada meta analisis 

terhadap 30 kajian empirikal melibatkan 12240 responden merupakan salah satu daripada kajian tersebut. 

Berdasarkan analisis, didapati juga bahawa faktor moderator iaitu rekabentuk kajian, model skala pengukuran, 

budaya tempat kajian dan tahap jurnal memberikan dapatan berbeza dalam kekuatan hubungan antara kepimpinan 

transformasi dengan kesediaan pekerja melakukan perubahan. Kepimpinan transformasi juga didapati dapat 

meningkatkan penglibatan pekerja dalam perubahan yang dilaksanakan di samping mewujudkan persepsi yang 

positif terhadap perubahan  (Faupel & Süß  2019).  

Walaupun terdapat kajian berkaitan kepimpinan transformasi dengan kesediaan terhadap perubahan di 

luar negara, namun di Malaysia, kajian yang mengaitkan antara kedua-dua pembolehubah ini masih terhad, 

sebaliknya terdapat kajian yang mengkaji hubungan antara kepimpinan transformasi dengan kepuasan kerja 

guru (Fadhlah Afif, Nor Azlin dan Shahlan  2019), kepimpinan transformasi dengan keupayaan pengurusan 

bakat pemimpin (Che Mohd Syaharudin dan Nazatul Shahreen  2020), dan kepimpinan transformasi dengan 

budaya sekolah (Norisyah Abd Rahim  2018). 

Kesediaan guru terhadap perubahan pula didapati pada tahap yang sederhana (Mohd Aizat et al. 2018). 

Kesediaan untuk berubah dalam kalangan guru juga didapati berbeza mengiku jantina dan tempoh perkhidmatan 

(Nik Noraini dan Noor Hisham 2018). Faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk perubahan yang dikaji Nordin 

(2012) pula menunjukkan pemimpin dan komitmen organisasi adalah dua faktor penting dalam mewujudkan 

kesediaan tersebut. Dapatan ini dikuatkan lagi oleh kajian Santhidaran dan Borromeo (2013) yang menyatakan 

bahawa kepimpinan adalah berhubungan secara positif dengan kesediaan terhadap perubahan. 

Perbincangan di atas menunjukkan kepimpinan transformasi berkait dengan perubahan namun terdapat 

pelbagai faktor moderator dan mediator dalam hubungan ini. Lantaran itu, kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap 

kepimpinan transformasi Guru Besar di sekolah TS25 di negeri Melaka dan tahap kesediaan guru terhadap perubahan 

serta hubungan antara kepimpinan transformasi dengan kesediaan guru terhadap perubahan di sekolah program 

TS25 di negeri Melaka. Kajian juga bertujuan mengenalpasti pengaruh kepimpinan transformasi terhadap kesediaan 

guru untuk melakukan perubahan. Kajian yang dijalankan di sekolah TS25 Negeri Melaka ini juga adalah antara kajian 

awal yang dijalankan di sekolah TS25. Kajian ini diharapkan dapat memberikan input berguna kepada KPM dalam 

melaksanakan perubahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, pemimpin khususnya di sekolah TS25 juga diharapkan 
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mendapat panduan dalam melaksanakan kepimpinan transformasi untuk memastikan kesediaan guru dalam 

melakukan perubahan di sekolah.  

Setelah membentangkan tentang konsep, kepentingan serta pelbagai kajian lepas dalam aspek kepimpinan 

transformasi, artikel ini seterusnya akan membincangkan berkenaan kajian literatur, metodologi kajian, dapatan 

kajian lepas, perbincangan dapatan kajian dan seterusnya cadangan serta kesimpulan kajian. 

Program TS25 adalah satu usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti 

dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam 

pengajaran dan pembelajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam PPPM 2013-2025.  

 Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19 Januari 2015 

telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  bermula dengan 99 

buah sekolah pada 2015/2016, 100 sekolah pada 2017, 401 buah sekolah pada 2018, 500 buah sekolah pada 2019 dan 

dijangka 1780 buah sekolah lagi pada 2020 menjadikan semuanya 2880 buah sekolah. Menjelang 2025, semua sekolah 

di Malaysia akan terlibat dengan program TS25 (Abdul Razak Osman 2017). 

Hasrat akhir PPPM adalah adalah untuk menghasilkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. 

Hasrat tersebut pula didokong oleh tiga matlamat utama dalam TS25 iaitu memantapkan kepimpinan sekolah, 

memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan pembelajaran dan pembelajaran serta 

mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid (Abdul Razak Osman 

2017). 

Seperti mana aspek kepimpinan menjadi fokus dalam program sekolah TS25, kepimpinan sekolah sebenarnya 

menjadi semakin mencabar lantaran tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kepimpinan akan terus menjadi 

tumpuan dalam dekad yang akan datang (Jan Stewart, 2006). Pemimpin yang berkesan pula akan semakin 

berkurangan (Fullan 2001).  

Kepimpinan transformasi adalah satu gaya kepimpinan yang berupaya membawa perubahan dalam 

organisasi melalui perubahan persepsi dan motivasi orang bawahan kepada kecemerlangan (Bass 1985). Beliau 

mengemukakan empat konstruk dalam kepimpinan transformasi iaitu motivasi inspirasi, pengaruh individu, 

stimulasi intelek dan pengaruh yang ideal.  

Motivasi Inspirasi bermaksud memotivasikan orang lain dan menimbulkan semangat orang bawahan 

terhadap matlamat dan visi organisasi. Pertimbangan Individu pula ialah memberikan perhatian kepada keperluan 

dan potensi individu orang bawahan. Rangsangan Intelektual pula ialah menggalakkan idea baru dan pemikiran baru 

dalam melakukan sesuatu. Pemimpin mendorong orang lain untuk menjadi kreatif dan inovatif. Pengaruh yang ideal 

bermaksud pemimpin menjadi role model yang mana  mereka akan dihormati, dikagumi dan dicontohi oleh pengikut. 

Kesediaan terhadap perubahan pula didefinisikan sebagai sejauh mana subordinat melihat keperluan kepada 

perubahan dalam organisasi sebagai suatu yang positif dan dalam masa yang sama percaya bahawa perubahan akan 

memberi impak yang positif kepada diri mereka dan juga organisasi (Holt et al. 2007). Kesediaan untuk perubahan 

juga didefinisikan sebagai satu sikap yang komprehensif, dipengaruhi secara serentak oleh kandungan perubahan 

(apa yang berubah), proses perubahan (bagaimana perubahan dilakukan), konteks perubahan (keadaan di mana 

perubahan itu berlaku) serta individu yang terlibat dalam perubahan (ciri  individu yang diminta untuk berubah). 

Kesediaan terhadap perubahan secara kolektifnya mencerminkan sejauh mana seseorang individu itu secara kognitif 

dan emosi condong ke arah menerima, menghayati dan menerima pakai sesuatu rancangan perubahan dengan 

bertujuan mengubah status quo. 

Setelah Holt et al. (2007) meneliti 131 buah buku, artikel, kajian serta menjalankan kajian terhadap 291 

pengurus, terdapat lima tema atau konstruk utama yang diperlukan untuk mengukur kesediaan terhadap perubahan 

iaitu keyakinan untuk melakukan perubahan, keyakinan bahawa staf sendiri akan mendapat manfaat (manfaat 

peribadi), mengiktiraf bahawa pemimpin organisasi menyokong perubahan (sokongan pemimpin senior), keyakinan 

bahawa perubahan memberikan manfaat jangka panjang kepada organisasi (manfaat organisasi) dan pengiktirafan 

bahawa terdapat keperluan untuk melakukan perubahan. Semua konstruk ini adalah selari dengan model yang 

dinyatakan iaitu kandungan perubahan (manfaat organisasi), proses perubahan (sokongan pemimpin senior), konteks 

perubahan (keperluan untuk melakukan perubahan) serta individu yang terlibat dalam perubahan (keyakinan kepada 

perubahan dan manfaat peribadi). 

Keyakinan untuk melakukan perubahan merujuk kepada sejauh mana seseorang guru merasakan mereka 

mempunyai atau tidak mempunyai kemahiran dan mampu atau tidak mampu untuk melaksanakan tugasan dan 
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aktiviti yang berkaitan dengan perubahan yang ingin dilaksanakan. Keperluan untuk melakukan perubahan pula 

ialah sejauh mana sesorang guru itu merasakan terdapat alasan yang munasabah untuk melakukan perubahan. 

Manfaat peribadi pula ialah sejauh mana seseorang guru itu merasakan bahawa mereka akan mendapat manfaat 

daripada perubahan yang ingin dilakukan dan manfaat oragnisasi ialah sejauh mana seorang guru itu merasakan 

bahawa perubahan yang dilakukan akan memberikan manfaat kepada sekolah. Sokongan pemimpin senior pula 

merujuk kepada sejauh mana seorang guru itu merasakan bahawa pihak pentadbir dan pengurusan komited atau 

tidak serta menyokong atau tidak terhadap perubahan yang dilakukan. 

 

Kepimpinan Transformasi                                                Kesediaan Terhadap Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                       (Holt et al. 2007) 

 

       (Bass 1985) 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Kajian 

 

Rumusan atau analisis daripada kajian lepas membantu memberikan gambaran yang bernilai berkaitan isu 

yang dikaji. Kepimpinan transformasi sememangnya mempunyai hubungan dengan respon organisasi terhadap 

perubahan (Peng et al. 2020). Namun begitu, kajian meta analisis terhadap 30 kajian empirikal melibatkan 12,240 

responden ini mendapati terdapat percanggahan dapatan dalam hubungan antara kepimpinan transformasi dan 

hubungannya dengan reaksi pekerja terhadap perubahan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat empat moderator 

iaitu rekabentuk kajian, jenis skala pengukuran yang digunakan, konteks budaya di mana kajian dijalankan serta 

tahap jurnal artikel diterbitkan akan memberikan hubungan antara kepimpinan transformasi dengan reaksi terhadap 

perubahan yang berbeza.  

Kajian Peng et al. (2020) juga mendapati bahawa rekabentuk kajian keratan rentas (cross sectional) 

menunjukkan kepimpinan transformasi mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan keterbukaan dan kesinisan 

terhadap perubahan berbanding kajian yang menggunakan rekabentuk longitudal (longitudal study). Kajian yang 

menggunakan skala yang dibangunkan oleh Bass dan Avolio pula menunjukkan hubungan antara kepimpinan 

transformasi dengan halangan kepada perubahan yang lebih kuat berbanding kajian yang menggunakan skala yang 

dibangunkan oleh Podsakoff. Perbezaan budaya di mana kajian dijalankan juga memberikan dapatan yang berbeza 

di mana kajian yang dijalankan di Timur menunjukkan hubungan antara kepimpinan transformasi dengan komitmen 

terhadap perubahan dan halangan terhadap perubahan yang lebih kuat berbanding dengan kajian yang dijalankan di 

negara Barat. Dalam jurnal tahap rendah pula, kepimpinan transformasi dikenalpasti mempunyai hubungan yang 

lebih kuat dengan komitmen terhadap perubahan, keterbukaan terhadap perubahan dan sokongan terhadap 

perubahan berbanding dalam artikel dalam jurnal yang berada di tahap yang lebih tinggi. 
Penglibatan pemimpin dalam kerja dan kesediaan pekerja menerima akibat daripada perubahan yang 

dilakukan menjadi mediator dalam hubungan antara kepimpinan transformasi dan kesediaan pekerja terhadap 

perubahan (Faupel & Süß 2019). Kajian yang dijalankan di Jerman melibatkan 328 responden menunjukan organisai 

yang berada dalam bidang yang pelbagai lebih berpengalaman dalam mengurus perubahan. Perubahan yang 

Motivasi Inspirasi 

Pertimbangan Individu 

Stimulasi Intelek 

Pengaruh Yang Ideal 

 

- Keyakinan kepada perubahan 

- Keperluan Kepada Perubahan 

- Manfaat peribadi 

- Manfaat Organisasi 

- Sokongan Pemimpin Senior 
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dimaksudkan ialah dalam aspek teknologi (14.3%), proses (21.8%), struktur (18.1%), budaya organisasi (10.2%), 

perubahan staf (22.8%) dan gabungan syarikat (7.9%). Kajian tersebut juga mendapati aspek-aspek perubahan yang 

perlu untuk program TS25 adalah yang berkait dengan proses, struktur, teknologi serta budaya organisasi.   

Kajian yang dibuat di Malaysia pula menunjukkan kepimpinan transformasi mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan komitmen instruktor kolej komuniti terhadap perubahan (Rosmilawati dan Abdullah 

2018). Namun, kepuasan kerja menjadi faktor mediator terhadap hubungan tersebut. Kajian yang dijalankan 

menggunakan kaedah tinjauan dan kaedah persampelan rawak kluster tersebut melibatkan 330 sampel daripada 2348 

populasi. Semua dimensi kepimpinan transformasi mengikut model Leithwood dan Jantzi (1995) didapati mempunyai 

hubungan yang positif dengan komitmen terhadap perubahan kecuali bagi dimensi memberikan stimulasi intelek dan 

memperkukuh budaya kolej mempunyai hubungan yang sederhana. 

Kajian kepimpinan transformasi guru besar khususnya di negeri Melaka didapati masih amat terhad. 

Terdapat kajian berkaitan gaya kepimpinan yang lain seperti kepimpinan multidimensi guru besar dengan 

kepuasan kerja guru oleh Mohd Khairy Bazli dan Bity Salwana Alias (2020) serta kepimpinan instruksional 

dengan prestasi kerja guru oleh Jamalullail Abdul Wahab et. al (2020).  

Kajian kualitatif yang mengkaji ciri kepimpinan transformasi yang turut menggunakan model Bass dan Avolio 

di lima sekolah berpretasi tinggi di Malaysia telah dibuat oleh Ismail dan Ahmad Zamri (2018). Kajian ini mendapati 

semua pemimpin di lima sekolah tersebut mempraktikkan empat dimensi utama kepimpinan transformasi. 

Responden juga menyatakan bahawa pemimpin mereka mempraktikkan kepimpinan melalui teladan dan berupaya 

mencipta perubahan positif dalam kalangan pengikut dengan meningkatkan motivasi, moral dan prestasi guru 

melalui pelbagai inisiatif. Kajian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktikaliti kepimpinan 

transformasi dalam meningkatkan kecemerlangan organisasi. 

Kajian kepimpinan transformasi di daerah Kuala Langat, Selangor juga didapati mempunyai hubungan yang 

kuat dan signifikan dengan kepuasan kerja guru (Fadhlah, Nor Azlin dan Shahlan  2019). Sampel kajian iaitu 271 orang 

daripada 900 populasi turut menggunakan model kepimpinan transformasi Bass dan Avolio serta mengukur 

kepuasan kerja menggunakan instrumen Job Descptive Index (JDI) oleh Smith Kendal dan Hulim (1969). JDI 

mengukur kepuasan kerja berdasarkan aspek gaji, kenaikan pangkat, penyeliaan, rakan sekerja dan suasana kerja. 

Namun begitu, kajian ini mendapati terdapat perkaitan yang rendah antara kepimpinan transformsi berdasarkan 

elemen motivasi inspirasi, pertimbangan individu, stimualsi intelek dan pengaruh yang ideal dengan kepuasan kerja 

yang diukur berdasarkan aspek gaji, kenaikan pangkat dan penyeliaan rakan sekerja.  

Kepimpinan transformasi dan budaya sekolah juga didapati mempunyai hubungan yang positif dengan 

organisasi pembelajaran (Norisyah Abd Rahim.  2018). Definisi bagi organisasi pembelajaran adalah sekolah atau 

organisasi yang boleh meningkatkan kualiti pengeluaran, memperbaiki perkhidmatan, meningkatkan komitmen 

kakitangan serta melahirkan warga yang terbuka untuk perbincangan. Kajian tersebut menggunakan kaedah tinjauan 

melibatkan 168 responden daripada lapan buah sekolah menengah IMTIAZ di Malaysia. Berdasarkan analisis untuk 

menentukan pengaruh pula, kepimpinan transformasi didapati tidak mempengaruhi organisasi pembelajaran.  

Kajian yang bertujuan mengenalpasti sikap guru terhadap perubahan berdasarkan dimensi kognitif, afektif 

dan psikomotor melibatkan 865 orang guru sekolah di Malaysia pula mendapati kesediaan guru terhadap perubahan 

adalah pada tahap sederhana (Mohd Aizat et al. 2018). Kesediaan untuk berubah dalam kalangan guru juga didapati 

berbeza mengikut jantina dan tempoh perkhidmatan (Nik Noraini dan Noor Hisham 2018). Kajian lain yang bertujuan 

menentukan tahap kesediaan untuk berubah dalam kalangan guru sekolah rendah di seluruh negeri Kelantan 

menggunakan kaedah tinjauan berdasarkan enam dimensi iaitu dimensi luaran (sokongan pengurusan, komunikasi) 

dan dimensi dalaman iaitu efikasi dan valens personal mendapati guru-guru bersedia untuk berubah sekiranya 

dimensi luaran dapat dipenuhi. Dapatan ini didapati selari dengan kajian oleh Nur Suraya Hashim (2015) yang 

mendapati sokongan organisasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesediaan untuk melakukan 

perubahan. Namun kajian menunjukkan terdapat perbezaan dalam kesediaan guru untuk berubahberdasarkan 

jantina dan tempoh perkhidmatan. Guru lelaki didapati lebih tinggi tahap kesediaan untuk berubah berbanding guru 

perempuan. Guru-guru lama juga didapati mempunyai tahap kesediaan untuk berubah yang lebih rendah berbanding 

guru-guru baharu.  

Seorang pekerja yang sudah bersedia untuk sebarang perubahan biasanya adalah seorang yang komited 

dengan tugas dan organisasi. Pernyataan ini bersandarkan kepada kajian yang telah dijalankan oleh Azleen Suhaida 

(2016) terhadap 242 orang guru dalam mengkaji hubungan antara kesediaan menghadapi perubahan dengan 
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komitmen terhadap organisasi di kolej vokasional sekitar negeri Selangor. Data kuantitatif yang diuji menggunakan 

analisis Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap komitmen terhadap 

organisasi dengan tahap kesediaan guru terhadap perubahan. Oleh yang demikian, tahap kesediaan guru terhadap 

perubahan perlu diberi perhatian bagi memungkinkan pekerja yang komited terhadap organisasi. 

 

METODE 
Kajian ini adalah tinjauan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Rekabentuk tinjuan digunakan bagi 

memperoleh data yang boleh menggambarkan ciri-ciri populasi (Creswell 2010). Kajian ini dijalankan dengan 

mensasarkan responden daripada kalangan guru sekolah program TS25 kohort 5 negeri Melaka. Sekolah TS25 di 

Melaka dipilih kerana program TS25 baru sahaja dijalankan di Melaka iaitu pada tahun 2017( 3 buah sekolah), 2018 (3 

buah sekolah), 2019 (11 buah sekolah) dan kohort kelima iaitu pada tahun 2020 dengan melibatkan sebanyak 56 buah 

sekolah termasuk 39 buah sekolah rendah. Pemilihan sampel di sekolah yang dinyatakan adalah bersesuaian dengan 

perubahan yang baru berlaku dalam sekolah selari dengan pembolehubah kajian ini iaitu kesediaan guru terhadap 

perubahan. 

 

1. Populasi dan Sampel Kajian 
Sampel dipilih menggunakan persampelan rawak mudah. Sekolah TS25 Kohort 5 dipilih daripada semua 

sekolah TS25 di Melaka kerana guru dalam kohort 5 lebih menepati definisi pembolehubah kajian iaitu kesediaan 

menerima perubahan yang baru dilaksanakan. Terdapat 28 buah sekolah kebangsaan, 6 SJKC dan 5 SJKT yang 

menjalankan program TS25 di Melaka pada tahun 2020. Bagi tujuan kajian rintis, soal selidik telah diedarkan kepada 

beberapa buah sekolah dan 51 respon telah diterima. Soal selidik telah diedarkan secara dalam talian kepada guru 

besar sekolah yang terpilih dan mereka menyebarkannya kepada guru sekolah masing-masing.  

Setelah mendapatkan pengesahan kandungan melalui perbincangan dengan pakar, soal selidik telah 

ditukarkan kepada bentuk maya iaitu menggunakan google form. Responden menjawab soalan soal selidik dan respon 

automatik telah diperoleh tanpa melibatkan pemulangan semula kepada guru besar. Hal ini telah dapat mengelakkan 

ralat pada situasi di mana responden menjawab dengan meletakkan skor yang tinggi kerana bimbang skor penilaian 

mereka terhadap guru besar diketahui oleh guru besar. 

 

2. Instrumen Kajian 
Soal selidik kajian terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu bahagian A (butiran responden kajian), 

Bahagian B (instrumen mengukur tahap kepimpinan transformasi dan bahagian C (instrumen mengukur tahap 

kesediaan guru terhadap perubahan). Tahap kepimpinan transformasi diadaptasi daripada MLQ Questionaires oleh 

Bass dan Avolio (2004) yang terdiri daripada 20 item dengan empat dimensi iaitu Motivasi Inspirasi, Pertimbangan 

Individu, Stimulasi Intelek dan Pengaruh yang Ideal. Instrumen untuk mengukur kesediaan guru terhadap perubahan 

pula diadaptasi daripada soal selidik Holt et al. (2007) yang terdiri daripada 25 item dengan 5 dimensi iaitu efikasi 

perubahan kendiri, percanggahan kehendak, manfaat peribadi, manfaat organisasi dan sokongan pemimpin senior. 

Soal selidik ini menggunakan skala likert 1=Tidak pernah, 2=Sangat jarang 3=kadang-kadang, 4=Kerap, 5= Sangat 

Kerap bagi mengukur amalan tahap kepimpinan transformasi dan 1=Sangat tidak setuju, 2=Tidak Setuju 3=Agak 

setuju, 4=Setuju, 5= Sangat Setuju bagi mengukur tahap kesediaan guru terhadap perubahan. 

 

3. Pengumpulan dan Proses Analisis Data 
Pekali alpha Cronbach juga telah dikenalpasti bagi menentukan kebolehpercayaan item yang digunakan. Nilai 

alfa yang kurang daripada 0.60 adalah rendah, 0.60 hingga 0.80 adalah diterima dan nilai yang melebihi 0.80 adalah 

dianggap baik (Sekaran 1992). Semua konstruk sama ada untuk mengukur tahap kepimpinan transformasi dan juga 

tahap kesediaan guru terhadap perubahan menunjukkan pekali alpha yang lebih daripada 0.7 iaitu konstruk motivasi 

inspirasi (α=0.941), konstruk pertimbangan individu (α=0.956), konstruk inspirasi intelek (α=0.935) dan konstruk 

pengaruh yang ideal (α=0.960). Bagi kesediaan guru terhadap perubahan pula, pekali alpha Cronbach bagi konstruk 

keyakinan terhadap perubahan ialah (α=0.948), konstruk keperluan terhadap perubahan (α=0.911), manfaat personal 

(α=0.950), manfaat organisasi(α=0.952) dan sokongan pemimpin senior (α=0.948). Kesimpulannya, semua nilai alpha 

Cronbach berada pada tahap yang tinggi. 
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Data yang diperoleh daripada soal selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social 

Science (SPSS) Versi 23. Nilai alpha Cronbach bertujuan menilai kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan. Ujian 

normaliti juga telah dijalankan untuk mengesahkan bahawa taburan sampel adalah normal. Analisis deskriptif 

digunakan untuk mengenalpasti demografi responden dan mengukur tahap kepimpinan transformasi dan tahap 

kesediaan perubahan di kalangan warga guru. Selain itu, statistik inferensi iaitu analisis korelasi Pearson pada paras 

signifikan 0.05 digunakan untuk mengetahui hubungan antara kepimpinan transformasi dengan kesediaan 

perubahan guru. Analisis regresi linear mudah juga digunakan untuk mengetahui pengaruh kepimpinan transformasi 

terhadap kesediaan guru terhadap perubahan.  

 

4. Profil Responden  
Responden terdiri daripada 51 orang guru di mana majoriti responden adalah perempuan iaitu seramai 

seramai 39 orang (76.5%) dan 12 orang (23.5%) adalah lelaki. Majoriti responden berumur 40-49 tahun iaitu seramai 

22 orang diikuti 17 orang berumur 30-39 tahun (33.3%), 10 orang berumur 50-59 tahun (19.6%) dan 2 orang guru 

berumur 20-29 tahun (3.9%). Tempoh perkhidmatan mereka pula dibahagikan kepada 3 kategori iaitu 1-3 tahun 

seramai 2 orang (3.9%), 4-9 tahun seramai 5 orang (9.8%) dan lebih 10 tahun berkhidmat seramai 44 orang iaitu 86.3%. 

Daripada segi gred perkhidmatan pula, majoriti responden adalah guru gred DG44 seramai 37 orang (72.5%), diikuti 

seramai 12 orang (23.5 %) adalah guru gred DG41, seorang (2%) Gred DG48 dan seorang (2%) gred DG 52 dan ke atas. 

Seramai 2 orang (3.9%) menjawat jawatan Guru penolong Kanan, 11 orang (21.6%) adalah Ketua Panitia, 18 orang 

(35.3%) adalah SU/Ketua dalam unit Kurikulum/HEM/Koku, 6 orang (11.8%) adalah Ketua Penasihat Kelab/Badan 

Beruniform/Persatuan, dan 14 orang (27.5%) tidak menjawat apa-apa jawatan yang disenaraikan. Kebanyakan 

responden adalah bersekolah di luar bandar iaitu seramai 43 orang (84.3%) dan seramai 8 orang (15.7%) dari sekolah 

bandar. Seramai 41 orang (80.4%) berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan selebihnya iaitu 9 orang (19.6%) berkelulusan 

Sarjana. 

 Ujian normaliti bagi mengesahkan taburan sampel adalah normal juga telah dilakukan. Didapati tahap 

kepencongan (Skewness) ialah -0.739 dan Kurtosis ialah 1.758. Nilai ini berada di antara nilai +-1.96 dan ini 

menunjukkan taburan adalah normal. Selain itu, ujian normality Kolmogorov-Smirnov juga menunjukkan tahap 

signifikan pada 0.013 yang mana nilai ini adalah lebih besar daripada 0.05 yang bermakna taburan adalah normal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Bagi mengenal pasti tahap konstruk dan pembolehubah dalam kajian ini, pengkaji telah membahagikan 

purata skor min kepada lima tahap seperti Tabel 1. 

 

Tabel 1 Interpretasi Skor Min 

Skor Min 
Interpretasi 

Skor Min 

1.00 hingga 1.80 Sangat Rendah 

1.81 hingga 2.60 Rendah 

2.61 hingga 3.20 Sederhana 

3.21 hingga 4.20 Tinggi 

4.21 hingga 5.00 Sangat Tinggi 

Sumber: Moidunny (2009) 

 
Bagi konstruk untuk mengukur tahap kepimpinan transformasi guru besar di sekolah TS25, skor min dan 

sisihan piawai adalah seperti dalam Tabel 2 di bawah: 
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Tabel 2 Skor Min dan Sisihan Piawai Konstruk Kepimpinan Transformasi  

Dimensi Skor min Sisihan Piawai Tahap 

Motivasi Intelek 4.31 0.671 Sangat Tinggi 

Pertimbangan Individu 4.13 0.799 Tinggi 

Stimulasi Intelek 4.14 0.691 Tinggi 

Pengaruh Ideal 4.18 0.752 Tinggi 

Rata-rata 4.19 0.683 Tinggi 

 

Berdasarkan min setiap konstruk dalam kepimpinan transformasi di atas, didapati nilai min keseluruhan bagi 

kepimpinan transformasi ialah 4.19 dengan sisihan piawai sebanyak 0.683. Oleh yang demikian, nilai min kepimpinan 

transformasi adalah berada pada tahap yang tinggi. 

Min bagi konstruk pertimbangan individu (4.13) adalah yang paling rendah dalam pembolehubah 

kepimpinan transformasi manakala konstruk motivasi intelek (4.31) pula adalah min yang paling tinggi dalam 

pembolehubah kepimpinan transformasi. 

Bagi konstruk untuk mengukur tahap kesediaan guru terhadap perubahan di sekolah TS25 pula, dapatan min 

dan sisihan piawai adalah seperti dalam Tabel 3 di bawah: 

 

Tabel 3 Skor Min dan Sisihan Piawai Konstruk Kesediaan Guru Terhadap Perubahan 

Dimensi Skor min Sisihan Piawai Tahap 

Keyakinan terhadap perubahan 4.02 0.621 Tinggi 

Keperluan terhadap perubahan 4.14 0.62 Tinggi 

Manfaat Peribadi 4.07 0.672 Tinggi 

Manfaat Organisasi 4.18 0.646 Tinggi 

Sokongan Pemimpin Senior 4.17 0.677 Tinggi 

Rata-rata 4.12 0.591 Tinggi 

 

Berdasarkan min setiap konstruk dalam kepimpinan transformasi di atas, didapati nilai min keseluruhan bagi 

kesediaan guru terhadap perubahan ialah 4.12 dengan sisihan piawai sebanyak 0.591. Oleh yang demikian, nilai min 

kesediaan guru terhadap perubahan juga adalah pada tahap yang tinggi. Apabila dilihat dengan lebih mendalam, 

didapati konstruk keyakinan terhadap perubahan mencatatkan nilai min yang paling rendah manakala min bagi 

konstruk manfaat organisasi pula adalah yang paling tinggi dalam pembolehubah kesediaan guru terhadap 

perubahan. 

Bagi mengenalpasti hubungan antara kedua-dua pembolehubah, ujian korelasi dilakukan dan dapatan adalah 

seperti dalam Tabel 4 di bawah: 

 

Tabel 4: Ujian Korelasi Antara Kepimpinan Transformasi dengan Kesediaan Guru Terhadap Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasi 

 
Min_kepimpinan

_trans 

Min_kesediaan_p

erubahan 

Min_kepimpinan_trans Pearson Correlation 1 .743** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 51 51 

Min_kesediaan_perubahan Pearson Correlation .743** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 51 51 

**. Korelasi adalah signifikan pada aras signifikan 0.01 (2-tailed). 
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Pekali korelasi 0.10 hingga 0.29 dianggap kecil, 0.30 hingga 0.49 sederhana dan 0.50 hingga 1.00 dianggap 

tinggi (Cohen 1988). Setelah menjalankan analisis korelasi, dapatan dalam Tabel 4 menunjukkan terdapatnya 

hubungan yang tinggi r = .0743; p<.05 dan signifikan antara kepimpinan transformasi dan kesediaan guru terhadap 

perubahan. Ini bermakna kepimpinan transformasi mempunyai perkaitan yang positif dan tinggi dengan kesediaan 

guru terhadap perubahan. Ini juga bermakna semakin tinggi skor kepimpinan transformasi maka boleh dijangkakan 

bahawa skor kesediaan guru terhadap perubahan juga akan berada pada tahap yang tinggi. Keputusan ini membawa 

implikasi bahawa guru besar yang mempunyai kepimpinan transformasi yang tinggi juga berkemungkinan 

menyebabkan guru mempunyai tahap kesediaan terhadap perubahan yang tinggi. Oleh itu, tahap kesediaan guru 

terhadap perubahan dapat dijangkakan berdasarkan tahap kepimpinan transformasi guru besar. 

Walaupun sudah diketahui bahawa kepimpinan transformasi mempunyai hubungan yang kuat dan 

signifikan dengan kesediaan guru terhadap perubahan, namun sejauh mana pengaruh dimensi kepimpinan 

transformasi terhadap kesediaan guru terhadap perubahan tidak dapat diketahui melainkan dengan menjalankan 

ujian regresi. Ujian regresi linear mudah meunjukkan kepimpinan transformasi mempunyai hubungan sederhana 

yang signifikan dengan kesediaan guru terhadap perubahan, F(1, 49)=60.37, p<.001). Jangkaan kesediaan guru 

terhadap perubahan adalah Y = 1.423 + 0.643X unit. Ini bermakna kesediaan guru terhadap perubahan meningkat 

sebanyak 64.3% bagi setiap unit kenaikan kepimpinan transformasi. 

 

Pembahasan 
Dapatan kajian mendapati tahap kepimpinan transformasi guru besar di sekolah TS25 di Melaka adalah pada 

tahap yang tinggi. Min dalam konstruk motivasi intelek menunjukkan nilai tertinggi dan nilai pertimbangan individu 

merupakan yang terendah. Tahap kesediaan guru terhadap perubahan juga berada pada tahap yang tinggi dengan 

konstruk manfaat organisasi menunjukkan nilai min yang tertinggi dan konstruk keyakinan terhadap perubahan 

mencapai nilai min yang terendah. Dapatan ini menunjukkan bahawa guru besar boleh memperbaiki atau 

memberikan perhatian yang lebih dalam aspek pertimbangan individu dalam memimpin organisasi. Bagi konstruk 

pertimbangan individu, soalan 10 iaitu “sejauh mana guru besar anda membantu meringankan tekanan yang dihadapi 

oleh setiap individu guru dalam melakukan perubahan untuk mencapai matlamat program TS25” mendapat respon 

skor yang paling rendah. Dalam hal ini, model tekanan kerja Cooper dan Marshal 1976 menyatakan bahawa 

kekurangan hubungan atau sokongan daripada pihak pengurusan merupakan salah satu faktor yang boleh 

menyebabkan tekanan kerja dan memberikan indikator kepada guru besar agar memberikan perhatian untuk 

meringankan tekanan guru dalam melakukan perubahan dengan memudahkan urusan, tidak membebankan guru 

dengan tugasan lain yang tidak bersesuaian serta bertolak ansur dalam pengurusan agar guru berpeluang untuk 

memberi fokus  kepada agenda perubahan yang hendak dilaksanakan di sekolah. 

Bagi kesediaan guru terhadap perubahan pula, konstruk keyakinan terhadap perubahan mencatatkan nilai 

min yang paling rendah manakala min bagi konstruk manfaat organisasi adalah yang paling tinggi. Soalan pertama 

dalam konstruk keyakinan guru terhadap perubahan iaitu “saya yakin saya mempunyai kemahiran yang diperlukan 

untuk melakukan perubahan untuk mencapai matlamat program TS25” menyumbangkan peratusan terendah dalam 

konstruk ini. Ini memberikan gambaran bahawa guru belum benar-benar yakin bahawa mereka mempunyai 

kemahiran yang diperlukan dalam menjalankan perubahan sekolah TS25.  Justeru, para pemimpin di sekolah 

khususnya guru besar harus menunjukkan tahap keyakinan yang tinggi terhadap perubahan yang ingin dilakukan 

kerana menurut Bligh, Kohles dan Pillai (2011), pemimpin adalah sangat berpengaruh kerana mereka adalah karakter 

utama dalam membentuk persepsi sosial pekerja terhadap sesuatu pekerjaan. Pendapat ini selari dengan teori 

pembelajaran sosial Bandura (1977) yang menyatakan bahawa seseorang individu akan meniru sikap orang lain dalam 

organisasi lebih-lebih lagi contoh ikutan itu dilihat menarik dan berkredibiliti. Gambaran ini memberikan satu 

petanda kepada guru besar supaya memastikan serta meyakinkan semua guru bahawa mereka mempunyai 

kemahiran yang diperlukan seperti kemahiran mengurus, kemahiran mengajar, kemahiran teknologi, kemahiran 

komunikasi dan sebagainya dalam melakukan perubahan.  

Kepimpinan transformasi didapati mempunyai hubungan positif yang kuat dan signifikan dengan kesediaan 

guru terhadap perubahan.  Dapatan ini didapati selari dengan dapatan kajian Ismail dan Ahmad Zamri (2018) yang 

menyatakan bahawa pemimpin yang mempraktikkan kepimpinan melalui teladan sebagaimana elemen dalam 

kepimpinan transformasi berupaya mencipta perubahan positif dalam kalangan pengikut. Namun, ujian regresi linear 
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mudah menunjukkan pengaruh kepimpinan transformasi terhadap kesediaan guru untuk perubahan adalah 

sederhana. Walaupun pengaruh kepimpinan transformasi terhadap kesediaan guru untuk perubahan adalah 

sederhana, namun 64.3% kesediaan perubahan guru adalah dipengaruhi oleh nilai kepimpinan transformasi guru 

besar dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dapatan ini mengesahkan lagi dapatan kajian lepas yang 

menyatakan bahawa hubungan kepimpinan transformasi dengan respon terhadap perubahan dalam organisasi 

mempunyai faktor lain yang mempengaruhi seperti pelbagai moderator dan mediator lain termasuk budaya tempat 

kajian dan penglibatan kerja pihak pentadbiran (Peng et al. 2020, Faupel & Süß 2019) 

Hasil daripada perbincangan dapatan di atas, maka pemimpin di sekolah khasnya guru besar hendaklah 

memberikan penumpuan terhadap dimensi kepimpinan transformasi kerana disahkan memunyai hubungan positif 

yang signifikan dengan kesediaan guru terhadap perubahan. Guru besar juga harus menumpukan aspek 

pertimbangan individu, menginspirasikan motivasi guru, merangsang intelek guru serta menjadi seorang pemimpin 

yang mempunyai pengaruh yang ideal melalui contoh teladan yang ditunjukkan. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah 

(PPD) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) pula harus mengambil berat aspek kepimpinan transformasi guru besar 

di sekolah TS25 kerana terbukti mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesediaan guru untuk melakukan 

perubahan sebagaimana yang dihasratkan dalam program TS25. Teori kesediaan perubahan yang digunakan juga 

memberi panduan kepada barisan pentadbiran sama ada di sekolah, PPD, JPN mahu pun Kementerian Pendidikan 

untuk memastikan guru khususnya di sekolah program TS25 mempunyai keyakinan untuk berubah, merasakan 

keperluan untuk berubah, melihat perubahan akan memberikan manfaat kepada diri mereka dan organisasi serta 

berasa akan kesungguhan pihak pentadbiran untuk membuat perubahan. Ini kerana jika semua aspek ini diberikan 

perhatian, maka kesediaan perubahan akan dapat ditingkatkan lagi. Pihak SIP+ serta barisan Rakan Elit yang sentiasa 

hadir memberikan latihan dan bimbingan kepada sekolah TS25 juga mendapat input daripada kajian bahawa guru 

sudah yakin dengan manfaat TS25 tetapi perlu memerhatikan aspek kemahiran guru dalam melakukan perubahan. 

Pihak kementerian atau JPN boleh merangka latihan dan pengisian yang sesuai seperti kursus, perbincangan meja 

bulat serta latihan di lapangan (on site coaching) bersama-sama dengan guru besar sekolah bagi memastikan aspek 

kepimpinan transformasi dan kesediaan perubahan ini diberikan penumpuan di sekolah. 

Kajian ini hanya dijalankan dalam kalangan guru yang berada di sekolah TS25 Kohort 5 di negeri Melaka yang 

baru sahaja menjalankan program TS25 iaitu lebih kurang satu tahun. Kajian ini boleh diperluaskan lagi ke seluruh 

negeri Melaka dan juga ke negeri lain yang pastinya turut mempunyai sekolah TS25 bagi mendapatkan bilangan 

responden yang lebih ramai. Selain itu, bagi meneroka dan memahami dengan lebih mendalam situasi di sekolah, 

kaedah kualitatif juga dicadangkan untuk kajian. Kajian akan datang juga boleh memasukkan mediator atau 

moderator yang sesuai bagi menjelaskan lagi hubungan antara kepimpinan transformasi dengan kesediaan guru 

terhadap perubahan. 

 

SIMPULAN 
Kajian ini menunjukkan bahawa guru besar di sekolah program TS25 Kohort 5 di negeri Melaka telah 

mengamalkan kepimpinan transformasi yang tinggi dan guru di sekolah ini juga menunjukkan tahap kesediaan yang 

tinggi terhadap perubahan. Hubungan antara kepimpinan transformasi dengan kesediaan perubahan warga guru 

adalah tinggi namun pengaruh kepimpinan transformasi guru besar terhadap kesediaan perubahan guru adalah 

sederhana. Lantaran itu, guru besar hendaklah meneroka apakah mediator atau moderator lain yang boleh 

meningkatkan lagi tahap kesediaan guru. Selain itu, guru besar juga harus meningkatkan lagi tahap pertimbangan 

individu bagi meningkatkan lagi amalan kepimpinan transformasi. Pihak JPN dan KPM juga diharapkan dapat 

merangka kursus dan latihan berkenaan kepimpinan transformasi kerana sememangnya berkait dengan perubahan 

guru di sekolah dalam menerima perubahan yang berlaku dalam program TS25. Bagi kajian akan datang adalah 

dicadangkan agar kajian dilakukan secara kualitatif, menggunakan sampel yang lebih besar dan menggunakan 

mediator atau moderator yang sesuai mengikut tinjauan literatur yang betul. 
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Abstrak 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk media pembelajaran 

Mobile learning berbasis Android pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis di SMK Negeri 1 Pasuruan. 

Penelitian ini menggunakan model dari Borg & Gall, dengan 10 tahapan yang dimodifikasi oleh peneliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket validasi ahli materi, ahli media, respon peserta 

didik serta hasil pre-test dan post-test. Teknik analisa data menggunakan Uji Validitas untuk mengetahui 

tingkat kelayakan serta Uji Efektivitas untuk menguji keefektivitasan media pembelajaran. Hasil 

penelitian ini adalah nilai peserta didik dapat meningkat dan efektif pada mata pelajaran Perencanaan 

Bisnis untuk peserta didik kelas X di SMK Negeri 1 Pasuruan. 

Kata Kunci: Adobe Animate, Android, Hasil belajar, Media Pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan proses kemajuan yang sangat utama untuk bangsa. Proses pembelajaran akan berjalan 

jika sesuai dengan harapan jika komponen berinteraksi  dengan baik dan dapat mendukung dengan adanya metode 

pembelajaran yang tepat dan selaras dengan perkembangan teknologi sekarang. Maka salah satu caranya yaitu 

dengan melakukan pengembangan media pembelajaran. Peranan media pembelajaran sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar karena dapat melalui sebuah media pembelajaran yang bersifat abstrak bisa lebih yang 

menjadi konkret (Sanjaya, 2011:207). Media pembelajaran yang berbasis dalam teknologi informasi yang sangat 

dibutuhkan dalam tuntunan untuk mengatasi pada era globalisasi. Menurut Uno & Lamatenggo (2010:122) media 

pembelajaran merupakan segala bentuk dalam alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan dalam 

informasi dari sumber ke peserta didik. Dalam proses pembelajaran media memiliki beberapa kontribusi untuk 

menghadirkan sebuah pengalaman yang tidak dapat diketahui secara langsung selain itu media juga memiliki dalam 

nilai tambah sehingga dalam pembelajaran didalam kelas menjadi menarik. 

Media pembelajaran juga memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan dalam menyampaikan  pembelajaran 

secara efektif. Menurut Akbar (2013:119) fungsi media untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik.  Dalam pemanfaat teknologi untuk mengembangkan pada media 

pembelajaran untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam abad ke-21 ini adalah 

Mobile learning (m-learning). Mobile learning lebih memanfaatkan teknologi dan perangkat seluler, yang mana dalam 

perangkat seluler sudah menjadi kebutuhan manusia dalam sehari-hari dalam berkomunikasi. Selain dalam 

pemanfaatan telepon seluler merupakan sebagai media pembelajaran yang dapat dikatakan sangat mudah diterima 

dan hemat dalam waktu.  

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan guru mata pelajaran Perencanaan Bisnis Kelas X Jurusan Bisnis 

Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 Pasuruan yaitu peserta didik kurang terkesan untuk mengikuti pembelajaran 

pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis. Ternyata setelah ditelusuri ada kendala yang dialami yaitu adanya 

kekurangan dalam sarana dan prasarana serta dalam penggunaan media yang kurang efektif. Sehingga menyebabkan 

terjadinya penurunan hasil belajar pada peserta didik. Dalam permasalahan tersebut peneliti berinisiatif untuk 

membuat media pembelajaran dengan memudahkan peserta didik dan guru untuk mengakses dimana saja dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Animate yang berbasis Mobile learning yang dapat dijangkau dengan telepon genggam. 

Sehingga pemanfaat telepon gengam yang tadinya tidak bermanfaat selama proses kegiatan belajar seperti bermain 

game dan chating dapat dialih fungsikan sebagai media pembelajaran. 
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Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dan pengembangan ini memiliki tujuan untuk : 1. 

Menghasilkan media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis 

kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pasuruan. 2. Menguji kelayakan dalam media pembelajaran Mobile 

learning berbasis Adobe Animate pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis melalui validasi ahli media, ahli materi, dan 

uji coba penggunaan dalam peserta didik. 3. Mengetahui perbandingan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate dengan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis.  

Penelitian dan Pengembangan dalam media pembelajaran yang berbasis Mobile learning ini beberapa manfaat. 

Bagi peserta didik, penggunaan media yang berbasis Android sangat alternatif karena dapat menambah motivasi 

peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran dan dapat memahami materi tentang menerapkan strategi bisnis. 

Selain peserta didik, guru juga dipermudah untuk melakukan proses pembelajaran dikelas dalam proses 

pembelajaran dengan cara menyampaikan atau menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. 

 

METODE 
Metode penelitian ini merupakan metode yang menggunakan metode Research and Development (R&D). 

Dalam penelitian ini berfokus untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan yang di lakukan oleh 

Borg dan Gall (1983: 775), yaitu : 1. Research and Information, 2. Planning, 3. Develop Preliminary From Of Product, 4. 

Preliminary Field Testing,  5. Main Product Revision, 6. Main Field Testing, 7. Operational Product Revision,  8. Operational 

Field Testing (Uji pelaksanaan lapangan), 9. Final Product Revision, dan 10. Dissemintion and Implentation.  

Dalam tahap pengumpulan data dibutuhkan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keberhasilan dan daya 

tarik yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang dikembangkan oleh peneliti dan akhirnya peneliti akan 

melakukan uji coba desain. Dalam kegiatan uji coba pakar atau ahli akan dinilai dengan 2 orang, yakni ahli media dan 

ahli materi. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba dengan subyek yaitu peserta didik kelas X BDP yang sedang 

menempuh mata pelajaran Perencanaan Bisnis. Peneliti menggunakan data angka (kuantitatif) diperoleh dari hasil 

pengukuran atas nilai skor dan non angka (kualitatif) didapatkan dari hasil sebuah saran, kritik dan pendapat dari 

validator ahli media, ahli materi serta respon penggunaan media (peserta didik). Teknik analisis data yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengembangan media pembeljaran merupakan analisis deskriptif yang terdiri dari data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kualitatif didapatkan dari saran, kritik dan pendapat dari validator ahli media, ahli media, ahli 

materi serta respon dalam penggunaan media (peserta didik) terhadap produk yang akan dikembangkan. Sedangkan, 

Teknik analisis dalam data kuantitatif yang berupa hasil dalam pengukuran atas nilai skor (angka) yang didapatkan 

melalui angket dari hasil tahapan validasi oleh ahli media dan ahli materi yang pelaksanaan dalam uji coba terbatas 

dan uji coba lapangan kepada pengguna (peserta didik).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa dalam permasalahan dan 

mengumpulkan sebuah informasi yang dibutuhkan terkait dengan penggunaan perangkat smartphone kemudian 

kondisi serta fasilitas yang terdapat di sekolah seperti LCD, proyektor, buku ajar serta perangkat media pembelajaran 

yang digunakan. Penelitian dan wawancara dilakukan dengan observasi serta wawancara dengan Guru Mata 

Pelajaran Perencanaan Bisnis. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Perencanaan Bisnis peserta didik 

menginginkan sesuatu yang baru dan menarik dalam proses pembelajaran karena penggunaan powerpoint yang 

terkadang monoton sehingga membuat peserta didik menjadi cepat bosan pada saat pembelajaran. Tahap kedua 

setelah mencari sebuah informasi serta pengumpulan data yang terkait langkah selanjutnya adalah menetapkan 

sebuah tujuan pembuatan media pembelajaran ini agar peneliti juga mengetahui bagaimana spesifikasi dari produk 

yang diharapkan agar tujuannya tercapai. Dalam tujuan pembuatan media pembelajaran ini adalah media 

pembelajaran yang didesain agar dapat memudahkan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran 

dimanapun dan kapanpun, serta produk dari media pembelajaran harus menarik dan diminati peserta didik. Setelah 

menentukan tujuan maka peneliti menentukan bagaimana nanti spesifikasi produk yang dihasilkan dan memasukan 

analisis materi/bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran. 
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Setelah melalui tahap perencanaan, yakni melakukan tahap dalam pengembangan produk. Hasil 

pengembangan produk pada penelitian dan pengembangan ini berupa pengembangan media pembelajaran dalam 

Mobile learning berbasis Android menggunakan Adobe Animate pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis. Media 

pembelajaran yang dikembangkan terdapat beberapa konten yaitu dalam penyajian informasi kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, video, profil pengembang serta petunjuk pemakaian 

media pembelajaran.  

Dalam tahap pra-validasi desain dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dengan produk awal dengan 

dosen pembimbing. Pada tahap validasi ahli materi, dalam produk yang telah dibuat peneliti harus dicek terlebih 

dahulu, fungsi dalam pengecekan tersebut dilakukan untuk menguji sebuah kelayakan materi. Dalam tahap validasi 

ahli materi ini terdapat menghasilkan dua jenis data yaitu data yang berupa sebuah hasil skor validasi terhadap materi 

sebagai data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari sebuah saran dan kritik yang ditambahkan oleh ahli materi. 

Berdasarkan data validasi ahli materi diperoleh total keseluruhan sebesar 140.  

Hasil dari validator pertama yaitu Bapak Dr. Agung Winarno,M.M,. sebesar 71 dan hasil dari validator kedua 

yaitu Ibu Agustini Riyatmiyati. S.Pd, M.Pd,. sebesar 69. Pada  data kualitatif diperoleh dalam hasil kritik dan saran 

ahli materi. Selanjutnya, kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi media pembelajaran 

yang dikembangkan agar layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kritik dan saran dalam 

ahli materi tersebut terdapat beberapa hal yang diperbaiki yaitu untuk materi sudah cukup baik. Dalam membuat soal 

tahun ini terdapat kebijakan untuk soal jangan terdapat soal kecuali dan beberapa soal harus HOTS sesuai dengan 

model pembelajaran 

 

                
Gambar 1. Tampilan Menu Petunjuk Penggunaan 

 

Dalam tahap validasi ahli media dilakukan untuk menguji sebuah kelayakan media terhadap media yang 

telah dikembangkan oleh peneliti. Ahli media pada media pembelajaran Android berbasis Mobile learning adalah 

dosen Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yaitu Bapak Eka Pramono Adi, 

S.IP., M.Si. Tahap ini terdapat 2 jenis data yaitu data kuantitatif yang berupa hasil skor validasi dan data kualitatif 

yang berupa kritik dan saran. Data kuantitatif diperoleh dalam skor hasil penilaian pada pertanyaan angket yang diisi 

oleh ahli materi. Data kuantitatif hasil validasi dari ahli media akan disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut. 
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Tabel 1 Data Kuantitatif Validasi Ahli Media 
 

 

Berdasarkan data validasi ahli media di atas pada Tabel 1. diperoleh hasil skor nilai sebesar 79. Data kualitatif 

yang diperoleh dari hasil kritik dan saran ahli media. Kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan sebuah 

pertimbangan untuk merevisi media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti. Berdasarkan dalam kritik dan 

saran ahli media media sudah cukup baik untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Berikut adalah saran dan kritik 

dari validator ahli media yang disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data Kualitatif Validasi Ahli Media 
No Kritik & Saran 

1. Ukuran font disajikan dengan benar/ proposional 

2. Secara umum sudah cukup baik 

 

Setelah media pembelajaran Mobile learning berbasis Android telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, 

maka akan diketahui sebuah kelemahannya. Seluruh kritik dan saran, serta catatan yang telah diberikan oleh ahli 

materi dan media akan dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk memaksimalkan dalam penyempuranaan media 

pembelajaran yang di kembangkan oleh peneliti. Revisi akan dilakukan pada beberapa tahapan dalam bagian dari 

soal pembelajaran seperti perbaikan soal yang menggunakan kata kecuali untuk saat ini tidak boleh di gunakan dan 

untuk media pembelajaran sudah cukup baik. 

Dalam uji coba produk yang berupa media pembelajaran Mobile learning berbasis Android yang dilakukan 

sebelum penelitian dimana media di uji coba pada kelompok kecil yang terdiri dari 6 peserta didik SMK Negeri 1 

Pasuruan yang diambil dari kelas eksperimen. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui sebuah kelayakan dan 

kemampuan peserta didik dalam penggunaan media Mobile learning berbasis Android dalam proses pembelajaran. 

Dalam aspek penilaian bedasarkan sebuah angket yang diberikan dalam peneliti setelah dilakukan uji coba pemakaian 

pada peserta didik. Peserta didik menilai dari tingkat kesulitanya dalam penggunaan media, apakah peserta didik 

No Indikator Skor 

1 
Kesesuaian desain tampilan dengan konten pada media pembelajaran (materi, video, latihan dan 

tentang) 
5 

2 
Pemilihan jenis font pada tampilan media pembelajaran (materi, video, latihan dan tentang) disajikan 

secara tepat. 
5 

3 Tata letak pada menu pada (materi, video, latihan dan tentang) disajikan secara tepat 5 

4 Aspek Penyajian Materi 5 

5 Pemilihan jenis font pada penyajian materi disajikan secara tepat 5 

6 Pemilihan ukuran font pada penyajian materi disajikan secara tepat 4 

7 Teks dalam media pembelajaran disajikan secara jelas 5 

8 Tombol keterangan navigasi media pembelajaran disajikan secara jelas 5 

9 Objek gambar dalam penyajian materi media pembelajaran disajikan secara jelas 5 

10 
Melalui media pembelajaran peserta didik dapat lebih mudah berdiskusi dan mengulang materi yang 

dipelajari 
5 

11 Media mampu memperoleh sebuah feedback dari peserta didik 5 

12 Media pembelajaran mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar 5 

13 Media pembelajaran mampu meningkatkan keaktifan peserta didik 5 

14 Petunjuk dalam mengerjakan soal latihan dalam media pembelajaran yang disajikan secara jelas 5 

15 Tombol navigasi dan keterangan soal latihan disajikan secara jelas 5 

16 Media pembelajaran mudah dioperasikan 5 

17 Petunjuk penggunaan media pembelajaran disajikan secara jelas 5 

Jumlah 84 

Rata-Rata 4,94 

Persentase (%) 98% 

Kesimpulan 

Sangat 

Valid 
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tertarik menggunaan media, dan apakah dapat membantu peserta didik untuk pembelajaran dan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Setelah melakukan uji coba pada kelompok kecil dan memperoleh hasil yang valid maka 

peneliti melanjutkan pada sebuah tahap peneliti yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan kelas eksperimen yaitu kelas yang memiliki rata-rata rendah dan kelas kontrol 

yang memiliki rata-rata atas.  

Revisi produk merupakan keterkaitan antara saran dan komentar yang diberikan peserta didik terhadap 

media sebelum dilakukan dalam proses pembelajaran. Bedasarkan dalam saran dan komentar yang diperoleh dari 

peserta didik sudah positif dalam penilaian media, maka peneliti tidak perlu melakukan sebuah revisi terhadap media 

namun kendala peneliti akan menambah materi sedikit dan peserta didik mengeluhkan terkendala sebuah wifi 

disekolah. 

Dalam tahap uji coba ini yakni peneliti melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik kelas X 

BDP 1 dan BDP 2 di SMK N 1 Pasuruan yang terdiri dari 20 peserta didik yang dilaksanakan tanggal 1 Februari – 8 

Februari 2021. Dalam proses uji coba dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pada kegiatan pembelajaran daring, peneliti melakukan kegiatan mengajar selama 1 (satu) kali 

pertemuan kepada peserta didik kelas X BDP 1 dan BDP 2 untuk melakukan uji pretest terlebih dahulu. Selanjutnya 

di bentuk 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol sebagai kelas eksperimen dengan mengarahkan peserta didik 

untuk menggunakan media pembelajaran Mobile learning secara daring melalui google meet, sedangkan peserta didik 

kelas X BDP 1 sebagai kelas kontrol, peneliti menyampaikan materi dengan menggunakan media power point secara 

daring dengan menggunakan google meet. 

Dalam analisis hasil belajar siswa ranah kognitif nilai peserta didik kelas X BDP 2 dalam hasil post-test sudah 

mencapai di atas KKM sebesar 75 dengan jumlah 20 peserta didik dan nilai peserta didik dinyatakan semua tuntas. 

Dalam data hasil Post-test kelas Konyrol (Kelas x BDP 1) dapat di simpulkan bahwa nilai peserta didik kelas X BDP 1 

dalam hasil post-test sudah mencapai di atas KKM sebesar 75 dengan jumlah 20 peserta didik dan nilai peserta didik 

dinyatakan 2 peserta didik tidak tuntas dan 18 dinyatakan  tuntas. Terdapat 2 peserta didik yang belum dalam 

ketuntasan dengan nilai di bawah KKM, sedangkan 18 peserta didik nilainya sudah diatas KKM dan sudah 

menandakan nilainya tuntas. 

Selain dari hasil tes di atas hasil belajar juga diambil dari psikomotorik menggunakan soal esay di kelas 

eksperimen X BDP 2 dan kelas Kontrol X BDP 1. Dalam hasil esay kelas eksperimen sudah mencapai di atas KKM 

sebesar 75 dengan jumlah 20 peserta didik dan nilai peserta didik dinyatakan semua tuntas. Alasanya karena pada 

saat pembelajaran secara daring menggunakan pembelajaran dengan aplikasi secara android sehingga memudahkan 

peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara daring di masa pandemi sekarang ini yang harus membuat 

pembelajaran semenarik mungkin agar peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

Terdapat semua  peserta didik nilainya adalah tuntas semua dengan nilai di atas KKM sebesar 75. Dalam hasil 

nilai post-test kelas X BDP 2 dalam hasil esay ialah asumsinya adalah  nilainya akan dihitung dengan uji T-Test dan 

dimasuakan di SPSS yang akan di jelaskan dibawh ini. 

 

Tabel 3 Hasil Esay Kelas Eksperimen (X BDP 2) 
No 

Absen 

Nilai 

(Posttest) 
KKM 

Ketuntasan 

Ya/Tidak 

1 88 75 Ya 

2 92 75 Ya 

3 90 75 Ya 

4 92 75 Ya 

5 88 75 Ya 

6 90 75 Ya 

7 86 75 Ya 

8 85 75 Ya 

9 88 75 Ya 

10 92 75 Ya 

11 90 75 Ya 

12 86 75 Ya 

13 88 75 Ya 
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Lanjutan Tabel 3 Hasil Esay Kelas Eksperimen (X BDP 2) 

No 

Absen 

Nilai 

(Posttest) 
KKM 

Ketuntasan 

Ya/Tidak 

14 86 75 Ya 

15 85 75 Ya 

16 88 75 Ya 

17 90 75 Ya 

18 84 75 Ya 

19 85 75 Ya 

20 88 75 Ya 

 

Dalam tabel di atas ini dapat di simpulkan bahwa nilai peserta didik kelas X BDP 2 dalam hasil esay sudah 

mencapai di atas KKM sebesar 75 dengan jumlah 20 peserta didik dan nilai peserta didik dinyatakan semua tuntas. 

Alasanya nilai tuntas karena pada saat pembelajaran secara daring peserta didik sangat antusias melakukan 

pembelajaran, karena sebelum pembelajaran peserta didik hanya mendapat pembelajaran melalui grup whatsapp 

sedangkan pada saat peneliti menjelaskan melalui pembelajarn secara daring dengan menjelaskan melalui aplikasi 

media yang dibuat peneliti, sehingga peserta didik lebih memahami, berkembang, dan berfikir secara kritis. 

Hasil Uji Independent T-Test.  

Uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan dalam hasil belajar kelas eksperimen (X BDP 2) dan kelas kontrol 

(X BDP 1). Uji Independent Sample T-Test dianalisis dengan sebuah bantuan dalam program SPSS 16.0. Analisis uji t 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas control 

H1 : Ada perbedaan dalam hasil belajar yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas control 

 

Uji Independent sample t-test dilakukan melalui SPSS dengan tingkat signifikan 5% ketentuan sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikansi sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan 

dalam hasil belajar yang signifikan. Artinya, penggunaan media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe 

Animate tidak dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Apabila nilai signifikansi sig (2-tailed) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan. Artinya, dalam penggunaan media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate 

dapat meningkatkan belajar peserta didik. 

 

Berikut hasil uji Independent sample t-test dalam penelitian : 

1. Hasil Uji Independent T-Test untuk hasil belajar Kognitif di sajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Independent T-Test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Hasil 

Belajar 

Kognitif 

Equal variances 

assumed 

5.022 .031 -1.672 38 .003 

Equal variances not 

assumed 
  

-1.672 30.322 .005 
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Tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi dalam uji Independent T-Test untuk hasil belajar Kognitif 

adalah (0,003). Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Dapat juga diartikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Artinya, dalam penggunaan 

media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

2. Hasil Uji Independent T-Test untuk hasil belajar Psikomotor di sajikan pada tabel 5. 

Tabel di bawah ini menunjukan bahwa nilai signifikansi dalam uji Independent T-Test untuk hasil belajar 

Psikomotor adalah (0,007). Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Dapat juga diartikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan. Artinya, dalam 

penggunaan media pembelajaran Mobile learning berbasis Adobe Animate dapat meningkatkan belajar peserta didik. 

Tabel 5. Hasil Uji Independent T-Test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) 

Hasil Belajar 

Psikomotor 

Equal 

variances 

assumed 

8.353 .006 -2.863 38 .007 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2.863 28.710 .008 

 

Kesimpulan dari data di atas dapat dilihat bahwa pada hasil belajar kognitif dan psikomotorik telah terjadi 

meningkatkan hasil belajar dengan rata-rata kelas eksperimen hasil belajar kognitif sebesar 85,88 dan untuk kelas 

psikomotorik sebesar 88,05. Sedangkan untuk kelas yang kontol dalam hasil belajar kognitif mendapatkan rata-rata 

83,93 sedangkan untuk hasil belajar psikomotik kelas kontol sebesar 84,6. 

Tahapan dalam revisi produk pada media pembelajaran Mobile learning berbasis Android teryata masih jarang 

menggunakan aplikasi seperti ini karena kebanyakan pembelajaran menggunakan PPT. Maka peneliti disini harus 

menjelaskan secara urut bagimana cara mendowload, masuk apliksi dan penggunaan media pembelajaran secara 

daring.  

Produk Akhir pada media Mobile learning berbasis Android untuk dilakukan sebuah pengembangan media 

telah mendapatkan sebuah validasi dari validator ahli media, ahli materi dan ahli proses pembelajaran sehingga telah 

valid dan layak digunakan dalam pembelajaran, serta telah melalui tahap uji coba sebuah produk untuk mengukur 

tingkat keberhasilan hasil belajar pada kelas eksperimen. 

 

1. Aplikasi Media Pembelajaran M-learning Berbasis Android 
Penelitian pengembangan media ini dengan menggunakan media pembelajaran Adobe Animate berbasis 

Android, dengan adanya dalam media pembelajaran pembelajaran Adobe Animate ini dapat diharapkan menjadi 

sebuah inovasi baru bagi seorang guru sebagai media pembelajaran yang lebih inovatif, serta dapat membatu untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu media Adobe Animate diharapkan juga untuk membantu peserta 

didik dalam belajar secara daring dan menyenangkan yang terdapat dalam aplikasi memiliki fitur-fitur yang menarik 

dan beserta ada videonya agar tidak membosankan bagi peserta didik sehingga media Adobe Animate dapat menjadi 

motivasi untuk belajar siswa yang lebih giat lagi. 

Media pembelajaran Adobe Animate merupaka media sebagai pendukung dalam proses pembelajaran yang 

dirasa sangat praktis dan inovatif namun terdapat kelemahanya tersendiri seperti media ini harus terkoneksi dengan 

internet, tetapi dalam kelayakan sebuah media dirasa sudah cukup baik untuk menutup dalam kelemahan media 
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pembelajaran. Menurut Jalinus dan Ambiyar (2016:7) mengatakan bahwa penggunaan dalam media pembelajaran 

memiliki pengaruh pada peserta didik karena dalam penggunaan panca indra yang lebih banyak dari pada hanya 

mendengarkan saja sehingga penggunaan media pembelajaran akan lebih menarik peserta didik dari segi emosional 

dan mental. 

 

2. Validitas Media Kelengkapan Media 
Media pembelajaran Adobe Animate telah melalui sebuah proses dalam beberapa validator yaitu oleh bapak 

ahli media bapak Eka Prawono Adi, S.I.P., M.Si selaku dosen dan kepala laboratium teknologi pendidikan fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Untuk ahli materi dilakukan oleh bapak Dr. Agung Winarno,M.M,. 

selaku dosen jurusan Majanemen, Universitas Negeri Malang, dan ahli materi ke dua ibu Agustini Riyatmiyati. S.Pd, 

M.Pd selaku Guru pengampu mata pelajaran Perencanaan Bisnis jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 

1 Pasuruan. Pada proses validasi tersebut dinyatakan bahwa media pembelajaran Adobe Animate telah valid dan 

layak digunakan. Selain dalam proses validasi dan validator ahli media, peneliti juga melakukan uji coba sebelum 

melakukan pemakaian kepada responden kelompok kecil yang berjumlah enam peserta didik dari SMK Negeri 1 

Pasuruan, dan dari hasil uji coba tersebut menunjukan bahwa sebuah media pembelajaran Adobe Animate telah valid 

dan layak untuk digunakan untuk media pembelajaran. 

 

3. Keefektifan Media yang Dikembangkan 
Dalam pengembangan media Adobe Animate yang dikembangkan oleh peneliti yaitu menggunakan model 

pembelajarn Research and Development (R&D) dari Borg & Gall (1983:775) dengan delapan langkah dalam penelitian 

yang memadai untuk dilakukan penelitian. Berikut merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti : (1) Penelitian 

dan Pengumpulan Data (2) Perencanaan (3) Pengembangan Produk (4) Validasi Ahli (5) Revisi Produk (6) Uji Coba 

Lapangan Terbatas (7) Revisi Uji Coba (8) Uji Coba Lapangan (9) Penyempurnaan Produk (10) Produk Akhir. 

Langkah-langkah tersebut akan diujicobakan kepada peserta didik dari kelas eksperimen. Selain kelas 

eksperimen juga menggunakan kelas kontrol sebagai perbandingan. Dalam perbedaan ini digunakan untuk 

mengetahui adakah perbedaan kelas eksperimen yaitu kelas yang menggunakan media Adobe Animate dengan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan media Adobe Animate. 

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan ibu Agustini Riyatmiyati, S.Pd. 

M.Pd selaku guru mata pelajaran Perencanaan Bisnis di SMK Negeri 1 Pasuruan mendapatkan kesimpulan bahwa 

sebuah proses pembelajaran yang dilakukan selama ini jarang menggunakan sebuah media pembelajaran android, 

guru hanya menggunakan model pembelajaran demostrasi dan menggunakan media power point. 

Menurut peserta didik pembelajaran yang menngunakan demostrasi kurang menarik serta media yang 

digunakan juga sangat monoton, dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan guru mengajar, sehingga peserta 

didik kurang aktif secara individu dan pada akhirnya peserta didik bergantung pada materi yang diberikan oleh guru, 

dengan adanya kurang tertarik dalam pembelajaran maka akan berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi 

sehingga hasil belajar kurang maksimal.Dengan adanya sebuah permasalahan ini, maka peneliti akan 

mengembangkan media pembelajaran Adobe Animate pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis dengan kompetensi 

Menerapkan prosedur pembuatan proposal dan meyusun proposal. Dengan adanya sebuah media pembelajaran ini 

dapat dijadikan sebuah referensi dalam penggunaan media pembelajran yang lebih inovatif dan peserta didik dapat 

menggunakan sebagai referensi dalam pembelajaran secara individu. 

Penyajian materi dalam media Adobe Animate ini juga sistematis, selain materi teori juga menyajikan sebuah 

video pembelajaran, seperti video bagaimana cara meyusun proposal yang berkaitan dengan materi pembelajaran, 

sehingga materi dapat dipahami oleh peserta didik. 

 

SIMPULAN 
Bedasarkan hasil penelitian telah mendapatkan sebuah media pembelajaran online yaitu Adobe Animate yang 

telah tervalidasi dan layak untuk digunakan pada proses pembelajaran pada mata pelajaran Perencanaan Bisnis 

dengan kompetensi Menerapkan prosedur proposal dan meyusun proposal pada kelas X BDP 1 dan BDP 2 di SMK 

Negeri 1 Pasuruan. Bedasarkan hasil penelitian ini juga tercapai sebuah tujuan penelitian yaitu dapat membandingkan 
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sebuah hasil belajar siswa selama proses pembelajaran menggunakan media Adobe Animate yang dapat meningkat 

dari pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan media pembelajaran Adobe Animate.  
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Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Malang dan SMK Negeri 1 Pasuruan  yang telah 

memfasilitasi dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ini.  

 

DAFTAR REFERENSI 
Akbar, S. 2013. Instrumen Perangkat Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Arifin, Z. 2018. Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Adobe Flash  

Berbasis Android Pada Kompetensi Dasar Konsep Pemasaran Online Di Kelas X Pemasaran Smk Negeri 1 Surabaya. 

Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN) 06 (03). Dari https://jurnalmahapeserta didik.unesa.ac.id 

Arsyad, A. 2013. Media Pembelajaran. Depok: PT RajaGrafindo Persada 

Astuti, I. A. D., Sumarni, R. A., & Saraswati, D. L. 2017. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile learning 

berbasis Android. JPPPF - Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika 3(1). Dari e-Jurnal: 

http://doi.org/10.21009/1 

Borg, dan Gall. 1983. Educational Rrsearch: An Introduction. New York: Longinan Inc. 

Darmawan, D. 2013. Teknologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Dharmawati. 2017. Penggunaan Media E-learning Berbasis Edmodo dalam Pembelajaran English for Business. Jurnal 

Sistem Informasi, 1(1) 

Elfeky, A. I. M. & Masadeh, T. S. Y. 2016. The Effect of Mobile learning on Student Achievement and Conversational 

Skills. International Journal of Higher Education 5 (3). Elsevier ltd. Dari www.sciedupress.com/ijhe 

Herlinan, dan Musliadi. 2019. Pemrograman Aplikasi Android dengan Android Studio, Photoshop, dan Audition. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo 

Jalinus, dan Ambiyar. 2016. Media dan Sumber PEMBELAJARAN. Jakarta: KENCANA 

Kiki P. 2019. Pengembangan Media Adobe Flash Berbasis Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. 

Jurnal Sintaksis Vol. 1, No.1. http://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/ 

Kuswanto, J. & Ferri, R. 2018. Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas 

XI. Jurnal Media Infotama 14 (1). Dari https://jurnal.unived.ac.id 

Maulana, Yusep. 2018. Jenius Membuat Mobile Edukasi Android. Jakarta: CV. Mobidu Sinergi 

Muyaroah, S & Fajartia, M. 2017. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dengan menggunakan Aplikasi 

Adobe Flash CS 6 pada Mata Pelajaran Biologi. Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology IJCET 

6 (2) (2). Dari https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet 

Purwanto, A. 2019. Pengembangan Aplikasi Mobile learning Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti Pada Materi Iman Kepada Allah Untuk Peserta Didik Kelas X MIPA 3 SMA 

Negeri 1 Gemolong Tahun Pelajaran 2018/2019. Jurnal Pendidikan 28 (2). Dari http://journal.univetbantara.ac.id 

Sanjaya, W. 2011. Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Jakarta: Prenada Media Group 

Saputra, M. & Kuswanto. 2018. Development of Physics Mobile (Android) Learning Themed Indonesian Culture 

Hombo Batu on the Topic of Newton’s Law and Parabolic Motion for Class X SMA/M. Journal of Physics: 

Conference Series 1097. Dari https://iopscience.iop.org 

Setyosari, dan Sihkabuden. 2005. Media Pembelajaran. Malang: ELANG MAS 

Silia S. 2020. Pengembangan Media Pembelajaran Mobile learning Berbasis Android Menggunakan Adobe Animate CC Pada 

Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis di SMK 2 Muhammadiyah Malang. 

Sugiyono. 2016. Media Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta. 

Sumiharsono dan Hasanah. 2017. Media Pembelajaran. Jember: CV. PUSTAKA ABADI   

Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. 2015. The Effect of Integrating Mobile Devices with Teaching and Learning on 

Students’ Learning Performance: A Meta-Analysis and Research Synthesis. Computers & Education 94. Elsevier 

ltd. Dari www.sciedupress.com/ijhe 

Taufiq, M., Amalia, A. V., Parmin & Leviana. A. 2016. Design of Science Mobile learning of Eclipse Phenomena with 

Conservation Insight Android Based App Inventor. Jurnal Pendidikan IPA 5 (2). Dari https://journal.unnes.ac.id 

http://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet
http://journal.univetbantara.ac.id/
http://www.sciedupress.com/ijhe
https://journal.unnes.ac.id/


Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

67 
 

Universitas Negeri Malang. 2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, 

Laporan Penelitian. Edisi Keenam. Malang: Universitas Negeri Malang 

Uno, dan Lamatenggo. 2010. Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara 

Yaumi, M. 2018. Media dan Teknologi Pembelajaran. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) 

Yudha, A. 2012. Langkah Praktis Membangun Aplikasi Sederhana Platform Android. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 

Yudhanto, dan Wijayanto. 2017. Mudah Membuat dan Berbasis Aplikasi dengan Android Studio. Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo. 

Zahroni, A. 2019. Pengembangan Mobile learning Menggunakan Adobe Flash pada Pelajaran Narrative Text di SMP 

eLKISI Mojokerto. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4 (1). Dari http://e-journal.ikhac.ac 

 

 
 

  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

68 
 

PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS GOOGLE SITES SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENGELOLAAN BISNIS RITEL DI SMK ISLAM 

BATU PADA KELAS XII BISNIS DARING DAN PEMASARAN 
 

Monica Sandra1, Handri Dian Wahyudi2, Mohammad Hari3, Rachmad Hidayat4 

1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  monica.sandra.1704116@students.um.ac.id 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   handri.dian.fe@um.ac.id 

3 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  mohammad.hari.fe@um.ac.id 
4 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   rachmad.hidayat.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Berlakunya peraturan dari Kementrian Pendidikan bahwa selama masa pandemi Covid- 19 yang menyatakan 

bahwa pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah harus beralih di rumah masing-masing. Hal 

tersebut memaksa peserta didik untuk beradaptasi dengan hal baru yakni belajar dari rumah (Study From 

Home), dimana peserta didik tidak memiliki buku pegangan sebagai sumber belajar. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan model penelitian Borg and Gall. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran 1 SMK Islam Batu dengan jumlah siswa 38 

orang. Hasil penelitian dapat dilihat pada beberapa aspek berikut; (1) Hasil validasi ahli media sebesar 95% 

yang memperoleh kriteria sangat valid dan layak untuk diujicobakan di lapangan dengan revisi kecil, (2) Hasil 

validasi ahli materi sebesar 91,05% yang memperoleh kriteria sangat valid dan layak untuk diujicobakan di 

lapangan dengan revisi kecil, (3) Hasil uji coba produk pada siswa kelas XII bisnis daring dan pemasaran 1 

SMK Islam Batu sebesar 91,32%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media e-learning berbasis google sites 

memperoleh kriteria sangat baik dan siap digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Saran yang 

dianjurkan dalam penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat merancang media pembelajaran dengan 

konten warna, gambar, animasi, serta tema yang lebih baik lagi sehingga media e-learning berbasis google 

sites dapat menjadi media pembelajaran yang lebih menarik, komponen pendukung materi pembelajaran 

seperti gambar, video dapat ditambah yang lebih menarik lagi agar membangun motivasi siswa lebih lanjut, 

dan diharapkan dapat merancang media pembelajaran dengan menambah kompetensi dasar dan atau 

menambah mata pelajaran lainnya. 

Kata Kunci: E-Learning, Google Sites, Media Pembelajaran, Pengelolaan Bisnis Ritel 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

negara sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengingat 

pentingnya suatu pendidikan. Masa sebelum Kurikulum 2013 proses pembelajaran masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah yang dalam proses pembelajaran hanya terpusat pada guru, sedangkan pada Kurikulum 2013 

ini siswa lebih berperan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Namun, pada nyatanya daya minat baca 

siswa terhadap buku mulai berkurang, siswa lebih suka berlama-lama di depan komputer atau mobile phone daripada 

menghabiskan waktu membaca buku. 

Di era yang serba modern dan serba elektronik, siswa selain mendapatkan informasi dan belajar dari guru, 

siswa juga dapat memperoleh tambahan informasi dengan menggunakan internet untuk menambah wawasan dan 

pengetahuannya. Kenyataan ini menuntut pengetahuan, kemampuan, dan kearifan guru untuk memilih informasi 

yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan proses pembelajaran. Perkembangan teknologi seperti saat ini akan 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat karena teknologi pada saat ini tidak dapat terpisahkan 

dalam kehidupan manusia.Teknologi dapat dimanfaatkan mulai dari teknologi yang bersifat sederhana sampai 

dengan yang bersifat canggih sekalipun.Dengan adanya penerapan teknologi informasi seperti ini diharap memiliki 

manfaat yang berguna bagi penggunanya.Perkembangan teknologi informasi dapat dirasakan manfaatnya dalam 

berbagai hal seperti pengetahuan, upaya untuk mendapatkan informasi, dan kegiatan belajar mengajar di dalam 

mailto:ananda.kurnia.1704116@students.um.ac.id
mailto:sopiah.fe@um.ac.id
mailto:heri.pratikto.fe@um.ac.id
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kelas.Perkembangan teknologi juga mampu menyajikan, mengolah dan memberikan informasi pembelajaran baik 

secara audiovisual maupun multimedia. 

Pembelajaran berbasis teknologi informasi lebih dikenal dengan sebuatane-learning.(Darmawan, 2016:15) 

mengatakan bahwa E-Learning dasar perkembangan komunikasi danteknologi informasi.E-Learning juga 

mempersingkat target waktu pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah 

program pendidikan atau program studi. Materi yang disajikan dalam e-larning ini kebanyakan dihantarkan melalui 

media internet, tape video, dan lain-lain. E-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan media elekteronik 

khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Hal ini yang menjadikan e-learning berbeda dengan pembelajaran 

konvensional.E-learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah google sites. 

Belajar jarak jauh merupakan hal yang sangat menantang di masa pandemi covid-19 ini. Untuk itu, dengan 

mendesain E-learning berbasis website pembelajaran menggunakan google site, guru dapat memaksimalkan belajar jarak 

jauh karena dengan google site, guru dapat menggunakan semua fitur google, seperti: google form, google sheet, google 

slide, youtube, dan fitur lainnya ke dalam satu platform. Hal ini sudah tentu akan membantu guru dalam menyampaikan 

pelajaran dengan maksimal kepada murid. Dengan adanya e-learning berbasis google sites ini, guru maupun siswa bisa 

dengan mudah melakukan proses pembelajaran dimana saja tanpa terkendala waktu, selain itu siswa-siswanya juga 

dengan mudah mendapatkan materi yang diajarkan guru sebagai penunjang belajar siswa tersebut tanpa harus 

kesulitan mencari sumber belajar. 

Google Site merupakan tool yang digunakan untuk menciptakan custom website. Guru dapat mengembangkan 

situs dalam membuat website dan isinya. Melalui media website dengan google site guru dapat membuat media 

pembelajaran, dapat membuat konten positif yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik melalui smartphone setiap 

saat. Guru juga bisa memasukkan materi berupa gambar, tayangan video, berbagai animasi, atau sinema pendek 

untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik baik sudah berada di luar kelas maupun masih berada di 

dalam kelas dengan fasilitas smartphone dan jaringan internet. Dari beberapa manfaat pengembangan media 

pembelajaran berbasis google sites yang dirancang dengan tepat, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan, 

menjadikan peserta didik mengingat lebih baik materi pelajaran karena bisa dibaca dan diakses kapan saja dan dimana 

saja. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, akan dikembangkan suatu media pembelajaran 

yang menggunakan media Google Sites. Pengembangan ini difokuskan pada Kompetensi Dasar 3.20 Memahami 

sumber daya keuangan bisnis ritel dan 4.20 Memperoleh sumber daya keuangan bisnis ritel Pengelolaan Bisnis Ritel 

kelas XII Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Islam Batu. Pengembangan yang diangkat adalah 

"Pengembangan E-Learning Dengan Berbasis Google Sites Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Pengelolaan 

Bisnis Ritel Di SMK Islam Batu Pada Siswa Kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. E-learning 
Darmawan (2016) menyatakan E-Learning adalah dasar perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi.Dengan adanya e-learning peserta didik tidak perlu duduk masnis di ruang kelas untuk menyimak 

setiap ucapan guru secara langsung.E-Learning juga dapat mempersingkat target waktu pembelajaran, dan tentu saja 

menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program pendidikan. Berdasarkan pendapat yang telah 

dikemukakan, dapatdisimpulkan bahwa e-learning adalah suatu aplikasi internet yang dapat menghubungkan 

antara guru dan siswa dalam sebuah ruang belajar online. E-Learning dalam pelaksaannya didukung oleh jasa 

elektronik seperti, telepon, audio, dan computer.E-learning dengan sebuah kelas maya memiliki kedudukan yang 

sama dengan kelas konvensional yang ada di sekolah resmi. Sebuah lembaga pendidikan virtual, seperti e-learning 

haruslah mempunyai tugas dan misi yang sama dengan sebuah lembaga pendidikan konvensional. 

 

2. Google Sites 
Perkembangan  teknologi  dewasa  ini  telah  berkembang  dengan  pesat.Penggunaan  teknologi khususnya 

perkembangan teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pembelajaran berbasis online.Google memiliki 

produk yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan secara gratis, salah satunya adalah google sites. Google 

sites digunakan untuk membuat situs webite untuk pribadi ataupun kelompok, baik untuk keperluan personal 
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ataupun korporat. Google Sites merupakan cara termudah dalam membuat informasi yang bisa diakses oleh orang 

yang membutuhkan secara cepat, dan orang-orang dapat bekerja sama dalam situs untuk menambahkan berkas file 

lampiran serta informasi dari aplikasi google lainnya seperti google docs, sheet, forms, calender, dan lain sebagainya. 

Google sites adalah produk yang dibuat oleh google sebagai alat untuk membuat situs. Google sites sangat mudah 

digunakan terutama untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Menurut Arief (2017) Produk-

produk Google terutama perangkat lunak produktifitas daring telah dimanfaatkan dalam menunjang pendidikan salah 

satunya adalah google sites. Terdapat dampak positif dan kemudahan yang ditawarkan oleh google sites, antara lain; 

Google sites dapat digunakan secara gratis, kemudahan dalam membuat google sites, memudahkan para pengguna 

menggunakan semua fitur google.Seperti : google form, google sheet, google slide, youtube, dan fitur lainnya ke dalam satu 

platform, google sites menyediakan 15 GB penyimpanan daring secara gratis, dapat ditelusuri dengan menggunakan 

mesin pencari google, google sites bisa diakses melalui berbagai perangkat yang tersambung dengan jaringan internet, 

misal :Smartphone, Tablet, Laptop, dan Personal Computer, semua versi halaman dapat tersimpan, dapat menentukan 

akses ke situs dan izin yang diberikan pada pengguna, situs tersimpan aman di server Google, dapat menunjukkan 

bahwa blog yang kita buat berkualitas, dapat meningkatkan trafik blog, peringkat blog yang bagus di pencarian 

Google. 

 

3. Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2013:3) “kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal". Sedangkan menurut Pribadi (2017:13) media pembelajaran adalah “media yang memuat informasi 

dan pengetahuan, pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajara menjadi lebih efektif dan efisien". 

Menurut Arsyad (2013:4) menyatakan “media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta rangsangan 

siswa untuk belajar". 

 

METODE 
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg& Gall dalam 

Sugiyono (2017:298)dengan modifikasi peneliti sesuai dengan keadaan lapangan, yang terdiri dari 8 langkah yaitu: (l) 

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba 

produn, (7) revisi produk, (8) produk akhir (final) e-learning berbasis google sites. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Potensi dan Masalah 
Langkah awal yang dilakukan dalam proses ini adalah mengidentifikasi potensi dan masalah. Tahap ini 

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel SMK Islam 

Batu yaitu Ibu Siti Zulaichah, S.Pd. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan ditemukan 

masalah yaitu terbatasnya sumber belajar siswa selama pandemic covid 19. Potensi di SMK Islam Batu yaitu seluruh 

siswa kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran mempunyai smartphone yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet 

sehingga e-learning berbasis google sites dapat diterapkan sebagai media pembelajaran secara online di SMK Islam Batu. 

 

2. Tahap pengumpulan Data 
Data awal yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel yaitu Ibu Siti Zulaichah S.Pd, silabus Pengelolaan Bisnis Ritel, dan materi 

yang digunakan oleh guru mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel selama mengajar. Peneliti juga melakukan 

pengumpulan data dengan mencari buku-buku dan materi baru yang relevan dengan KI KD pada mata pelajaran 

Pengelolaan Bisnis Ritel, selain data mengenai materi mata pelajaran Pengelolaan Bisnis Ritel, peneliti juga mencari 

buku panduan maupun jurnal yang dapat membantu proses pengembangan produk e-learning berbasis google sites. 
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3. Tahap Desain Produk 
Desain produk merupakan sebuah rancangan yang akan digunakan dalam pengembangan, dalam 

pengembangan ini peneliti akan membuat desain baru yang merupakan hasil dari akun google sites, mata pelajaran 

terkait yaitu pengelolaan bisnis ritel. Desain produk setelah melalui proses validasi yang telah dilakukan oleh 

validator ahli materi dan ahli media, maka berikut merupakan beberapa gambar desain tampilan dari media google 

sites. 

a. Tampilan depan google sites 

 

 
Gambar 2. Tampilan Depan Google Sites 

b. Tampilan daftar isi google sites 

 

 
Gambar 3. Tampilan Daftar Isi Google Sites 

c.  Tampilan Materi Pada Google Sites 

 

 
Gambar 4. Tampilan Materi pada Google Sites 
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d. Tampilan Tugas Pada Google Sites 

 

 
Gambar 5. Tampilan Tugas pada Google Sites 

 

4. Validasi Desain 
Setelah mengembangkan produk media pembelajaran e-learning berbasis google sites, berdasarkan model 

pengembangan Borg and Gall yang telah dimodifikasi peneliti langkah selanjutnya adalah melakukan tahap validasi 

desain. pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis google sites ini melibatkan satu ahli media dari 

Universitas Negeri Malang dan dua ahli materi dari Universitas Negeri Malang dan SMK Islam Batu. Validasi ahli 

media ahli materi ini digunakan untuk mengetahui valid tidaknya media pembelajaran untuk digunakan di 

lapangan. 

Tabel 1 Hasil Validasi 

 No Pemilik Produk Hasil Perolehan Keterangan 

   Presentase Presentase  

   Validitas Maksimal  

 1 Ahli Media 95 % 100 % Sangat valid, dapat 

     digunakan tanpa revisi 

 2 Ahli Materi 91,05 % 100 % Sangat valid, dapat 

     digunakan tanpa revisi 

 

Perolehan hasil angket dari validasi ahli materi dapat diperoleh hasil sebesar 91,05 %. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa materi pada media pembelajaran e-learning berbasis google sites sangat valid dan layak untuk 

diujicobakan dengan revisi kecil melalui catatan dari validasi materi. Perolehan hasil angket dari validasi ahli media 

dapat diperoleh hasil sebesar 95%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran e-learning berbasis 

google sites sangat valid dan layak untuk diujicobakan dengan revisi kecil melalui catatan dari validasi media. 

 

5. Revisi Desain 
Setelah melakukan validasi desain kepada ahli materi dan ahli media dengan memberikan angket untuk 

menilai media e-learning berbasis google sites dan materi yang ada dalam media e-learning berbasis google sites, 

bahwa media e-learning berbasis google sites dikategorikan sudah sangat valid dan layak untuk di ujicobakan di 

lapangan. 

 

6. Uji Coba Produk 
Uji coba produk dalam proses pembelajaran menggunakan media e-learning berbasis google sites yang 

melibatkan siswa XII Bisnis Daring dan Pemasaran I sebanyak 38 siswa (responden) yang dilakukan pada tanggal 12 
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Januari 2021. Hasil uji coba produk menunjukkan bahwa 38 siswa yang menilai dari 23 unsur penilaian diperoleh 

hasil total skor sebesar 3.991 dari total skor maksimal 4.370. Hasil tersebut diolah dengan menggunakan rumus 

persentase penilaian yaitu: 

 

Vpg = TShTSex 100% 

 

Vpg = 43703991x 100% 

 

Vpg = 91,32% 

 

Hal tersebut berarti berbasis google sites dinyatakan sangat baik dan siap untuk digunakan sebagai 

penunjang kegiatan pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu dan dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran menjadi lebih menarik, namun perlu adanya revisi kecil sesuai rangkuman catatan kritik dari 

angket yang diisi oleh 38 siswa. 

 

7. Revisi Produk 
Setelah uji coba produk yang melibatkan 38 siswa (responden) selanjutnya yaitu revisi produk. Revisi produk 

dilakukan karena untuk penyempurnaan media e-learning berbasis google sites yang dari tanggapan kritik saran 

dari siswa uji coba produk terhadap media yang dikembangkan sehingga dapat digunakan secara maksimal. 

 

8. Produk Akhir (Final) E-Learning Berbasis Google Sites 
Produk final e-learning berbasis google sites ditujukan kepada siswa kelas XII Bisnis Daring dan Pernasaran 

pada mata pelajaran pengelolaan bisnis ritel. Produk ini digunakan untuk menunjang pembelajaran daring maupun 

luring dan untuk belajar mandiri siswa yang dapat dilaksanakan dimana dan kapan saja 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan tujuan penelitian dan pengembangan terhadap produk yang telah dikembangkan oleh peneliti, 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan E-Learning Berbasis Google Sites pada mata pelajaran 

Pengelolaan Bisnis Ritel kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran 1 SMK Islam Batu. 

2. Produk hasil penelitian dan pengembangan ini telah diuji kelayakannya, dilihat dari hasil validasi ahli materi 

sebesar 91,05 %, dan ahli media sebesar 95%, sehingga dapat dikatakan bahawa produk Pembelajaran E-Learning 

Berbasis Google Sites yang dikembangkan layak digunakan oleh peserta didik sebagai penunjang dalam 

pembelajaran siswa kelas XII BDP 1 SMK Islam Batu. 

3. Produk E-Learning Berbasis Google Sites mendapatkan respon yang positif dari peserta didik kelas XII BDP 1 

SMK Islam Batu sebagai pengguna. Hasil dari uji coba lapangan di peroleh presentase sebesar 891,32%. yang 

dapat disimpulkan bahwa produk E-Learning Berbasis Google Sites dapat digunakan sebagai penunjang dalam 

kegiatan pembelajaran peserta didik. 

 

SARAN 
Saran pengembangan produk e-learning berbasis google sites lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat merancang media pembelajaran dengan konten warna, gambar, 

animasi, serta tema yang lebih baik lagi sehingga media e-learning berbasis google sites dapat menjadi media 

pembelajaran yang lebih menarik. 

2. Komponen pendukung materi pembelajaran seperti gambar, video dapat ditambah yang lebih menarik lagi 

agar membangun motivasi siswa lebih lanjut. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat merancang media pembelajaran dengan menambah Kompetensi 

Dasar dan atau menambah mata pelajaran lainnya. 

 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

74 
 

DAFTAR REFERENSI 
Akbar, S. 2013. Instrumen Perangkat Pembelajaran. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset. 

Arief, R. 2017. Aplikasi Presensi Siswa Online Menggunakan Google Forms, Sheet, Sites, Awesome Table Dan Gmail. 

Surabaya:SNTEKPAN V, ITATS. 

Arsyad, A. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 

Darmawan, D. 2014. Inovasi Pendidikan: Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan Pembelajaran Online. 

Bandung:PT. Remaja Rosdakarya. 

Darmawan, D. 2016. Pengembangan E-Learning: Teori dan Desain. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya. 

Jung, Y.-S., & Park, O.-N. 2009. Analyzing Learners’ Activities in the Collaborative Learning Based Group Project 

Using the Wiki Environment: a Case of the Google Sites Use. Journal of the Korean Society for Information 

Management, 26(3), 239–259. https://doi.org/10.3743/kosim.2009.26.3.239 

Natalia, E., Nyeneng, I., & Suyatna, A. 2016. Pengembangan E-Learning Dengan Schoology Pada Materi Dinam 

Ika Benda Tegar. Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Lampung, 4(3), 119999. 

Pribadi, B. 2017. Media & Teknologi dalam Pembelajaran. Jakarta:Kencana. 

Putra, P. G. M. 2015. Pengembangan E-Learning Berbasis Moodle pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMPN 1 

Selemadeg. E-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1), 1–12. 

ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEU/article/view/5864 

Setyawan, B. 2019. Pengembangan Media Google Site dalam Bimbingan Klasikal di SMAN 1 Sampung. 6, 78–87. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta. 

Sukmadinata, N. S. 2012. Metode Penelitian dan Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya. 

Suryanto, D. A. 2018. Analisis perbandingan antara blogger dan google site. 1–15. 

http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60091 

T.N, A. 2019. Strategi Pembelajaran Era Digital. In The Annual Conference on Islamic Education and Social Science. 

Zainul, R. 2018. Studi  Literasi  Menggunakan  Endnote  Dan  Aplikasi  Pembantu  (Google  Translator,  Google 

Cendikia, Google Sites, Chemoffice 2008, e-learning, dan Snipping Tool). 1–11. https://doi.org/10.31227/osf.io/5ncp 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

75 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING BERBASIS APLIKASI 

INSTAGRAM UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 

KOMUNIKASI BISNIS PADA SISWA KELAS X SMK ISLAM 1 DURENAN TRENGGALEK 

 

Leni Sofiana Sari1, Wening Patmi Rahayu2 

1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  leni.sofiana.1704116@students.um.ac.id 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  wening.patmi.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak media pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran. Apalagi jika dikaitkan dengan merebaknya virus Covid-19 yang 

menurut data WHO virus ini telah melanda lebih dari 215 negara. Salah satu media yang dapat 

dikembangkan untuk membantu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran adalah instagram. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). 

Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu: 1) Penelitian dan pengumpulan informasi, 

2) Perncanaan, 3) Pengembangan produk atau desain media, 4) Validasi Ahli, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba 

terbatas, 7) Revisi hasil uji coba terbatas, 8) Uji pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk akhir, 10) 

Produk Akhir. Penelitian ini divalidasi oleh ahli materi dan media menggunakan instrumen angket. Adapun 

hasil yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi sebesar 95%, validasi ahli media sebesar 99% dengan rata-

rata antara keduanya sebesar 97%, dan hasil penilaian kemenarikan media oleh pengguna sebesar 86%.  

Kata Kunci: Aplikasi Instagram, Media Pembelajaran Daring, Pembelajaran yang Optimal 

 

PENDAHULUAN 
Diterapkannya kebijakan pembelajaran daring akibat pandemi Covid-19 oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020 membuat kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan secara 

daring. Melalui pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran dapat tetap dilakukan tanpa siswa bertatap muka 

dengan guru. Penggunaan teknologi sangat berperan dalam kegiatan pembelajaran ini. Menurut Milman (2015) 

penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan siswa dan guru melaksanakan proses pembelajaran walaupun 

mereka ditempat yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dikakukan oleh Zhang et.al (2004) penggunaan internet 

dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternative 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. 

Berdasarkan kondisi lapangan dan hasil wawancara bersama Bapak Mahbub Afanfi, S.Pd selaku guru 

produktif di SMK Islam 1 Durenan, lebih tepatnya yaitu pada jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran diketahui bahwa 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung kurang optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan media yang digunakan. 

Pembelajaran daring yang dilakukan sekolah selama ini dirasa masih kurang efektif dan kurang interaktif. 

Sedangkan apabila kita merujuk pada pendapat Arifin (2010:10) pembelajaran merupakan suatu proses atau 

kegiatan sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik dengan siswa, sumber belajar, dan 

lingkungan belajar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa. Media 

pembelajaran yang biasanya digunakan sekolah antara lain yaitu e-learning sekolah, whatsapp, dan google classroom. 

E-learning yang dimiliki sekolah jarang sekali digunakan karena sering eror. Penyebab e-learning sering eror 

karena keberadaan e-learning sekolah ini masih sangat baru, yaitu digagas pada Juli 2020 sehingga masih sangat 

memerlukan banyak penyesuaian. Guru dan siswa lebih terbiasa menggunakan whatsapp dan google classroom 

karena dinilai lebih efektif dan familiar. Adapun keterbatasan penggunaan Whatsapp di sekolah untuk media 

pembelajaran daring yaitu siswa merasa tampilan materi yang disajikan dan dijelaskan melalui whatsapp kurang 

menarik karena lebih cenderung pada chatroom, grup dan chat juga rawan tertimbun karena kontak atau grup 

whatsapp yang dapat di pin hanya 3. Selain itu apabila ingin melakukan panggilan, maksimal hanya dapat 

dilakukan oleh 8 orang. Sedangkan pembelajaran melalui google classroom kurang diminati karena materi ataupun 

kegiatan kelas tidak dapat dibagikan (di google classroom tidak ada fitur share). Selain itu penyerahan tugas melalui 
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google classroom bisa diatur waktunya, sehingga apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas tidak akan 

ketahuan. 

Pengembangan media pembelajaran daring interaktif juga sangat diperlukan khususnya pada mata 

pelajaran Komunikasi Bisnis, Kompetensi Dasar Menganalisis Hubungan dengan Pelanggan. Hal ini dikarenakan 

selama ini mayoritas guru hanya mengarahkan siswa untuk menganalisis dan membangun hubungan pelanggan 

masih secara konvensional yaitu dengan menganalisis pelanggan di bisnis center sekolah. Sedangkan saat ini segala 

sesuatu serba canggih dan digital. Banyak bisnis yang dijalankan secara online sehingga analisis dan cara 

membangun hubungannya pun juga berbeda. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengembangkan media 

pembelajaran daring interaktif berbasis aplikasi instagram pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis siswa kelas X 

BDP di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Langkah-langkah dalam penelitian dan 

pengembangan ini yaitu: 1) Penelitian dan pengumpulan informasi, 2) Perncanaan, 3) Pengembangan produk atau 

desain media, 4) Validasi Ahli, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba terbatas, 7) Revisi hasil uji coba terbatas, 8) Uji 

pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk akhir, 10) Produk Akhir. Uji kelayakan dilakukan oleh validator 

ahli materi dan media, sementara uji coba lapangan dan uji kemenarikan media dilakukan oleh siswa kelas X 

program BDP di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa data kualitatif 

dan kuantitatif yang berasal dari hasil angket dengan menggunakan skala likert (Akbar, 2016). Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan rumus validasi (Akbar, 2016) yang nantinya diperoleh persentase, selanjutnya 

ditarik kesimpulan atas hasil yang diperoleh berdasarkan pedoman interpretasi skala validasi oleh Akbar (2016) 

yakni sangat layak/layak/cukup layak/kurang layak/tidak layak dan sangat menarik/menarik/cukup 

menarik/kurang menarik/tidak menarik. Apabila perolehan (>60%) lebih dari enam puluh persen maka media yang 

dikembangkan dapat dikatakan cukup layak atau cukup menarik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram 

yang layak, menarik, dan efektif digunakan pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis. Model penelitian ini mengacu 

pada model borg and gall yang telah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan waktu, dan keadaan lapangan, sehingga 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

1. Pengumpulan Data 
Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian dan pengumpulan informasi terkait potensi 

serta masalah apa yang terdapat di tempat penelitian sehingga akhirnya dapat menemukan informasi yang dapat 

digunakan sebagai acuan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan informasi 

dilakukan melalui wawancara bersama Bapak Mahbub Afandi, S.Pd selaku guru produktif mata pelajaran 

Komunikasi Bisnis di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi 

bahwa kegiatan pembelajaran di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek turut memanfaatkan fasilitas yang ada di 

sekolah, seperti LCD, Proyektor dan E-Learning sekolah. Namun, penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

guna menunjang kegiatan pembelajaran daring belum maksimal.  

 

2. Perencanaan 
Pada tahap perencanaan ini, berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti, maka instagram dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran daring pada mata pelajaran 

Komunikasi Bisnis siswa kelas X Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran pada Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis 

Hubungan Dengan Pelanggan, 4.6 Membangun hubungan dengan pelanggan. Adanya media pembelajaran daring 

berbasis Instagram bertujuan untuk membantu mengoptimalkan berlangsungnya pembelajaran daring ditengah 

situasi pandemi yang turut dialami oleh SMK Islam 1 Durenan Trenggalek agar siswa tidak bosan, mampu mandiri 
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dalam belajar dan tercipta kegiatan belajar yang interaktif. Pemilihan Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6 diatas juga 

dilakukan dengan pertimbangan waktu dan kondisi pada penelitian ini dilakukan. 

 

3. Pengembangan Produk atau Desain Media 
Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan produk sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran daring interaktif berbasis Instagram sebagai alternatif pembelajaran daring 

b. Media pembelajaran daring interaktif berbasis Instagram sebagai alterntif pembelajaran daring ini disertai 

dengan text, foto, video animasi, video berupa siaran langsung serta Instagram story (snapgram) berupa 

pertanyaan dan informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran mata pelajaran Komunikasi Bisnis 

Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis Hubungan Dengan Pelanggan, 4.6 Membangun hubungan dengan 

pelanggan 

c. Media pembelajaran daring interaktif berbasis Instagram sebagai alternatif pembelajaran daring ini dibuat 

dengan program Canva untuk pembuatan feed (foto yang akan diapload) dan snapgram, dan juga 

menggunakan aplikasi Kine Master untuk pembuatan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi mata 

pelajaran Komunikasi Bisnis Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis Hubungan Dengan Pelanggan, 4.6 

Membangun hubungan dengan pelanggan, yang akan di upload di Instagram 

 

4. Validasi Ahli 
Pada tahap ini kita akan mengetahui validitas rancangan produk berupa media pembelajaran daring 

berbasis Instagram yang akan divalidasi oleh validator ahli materi dan ahli media yang sudah berpengalaman 

dibidangnya 

a. Ahli Materi 

Validasi ahli materi dilakukan oleh guru mata pelajaran Komunikasi Bisnis kelas X program keahlian Bisnis 

Daring dan Pemasaran di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. Berdasarkan hasil validasi ahli materi oleh Bapak 

Mahbub Afandi, S.Pd diperoleh skor secara keseluruhan sebesar 95 dari 100, dan apabila dinyatakan dalam 

persentase adalah sebesar 95%. Mengacu pada kriteria hasil validasi menurut Akbar (2016:82) maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil validasi oleh ahli materi termasuk kategori sangat layak, sangat efektif, dan dapat 

digunakan tanpa revisi. 

b. Ahli Media 

Pada penelitian dan pengembangan ini peneliti menggunakan satu orang validator ahli media. Beliau adalah 

Bapak Eka Pramono Adi, S.IP., M.Si dosen Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Malang. Berdasarkan hasil validasi ahli media diperoleh skor secara keseluruhan sebesar 99 dari 100, dan 

apabila dinyatakan dalam persentase adalah sebesar 99%. Mengacu pada hasil validasi menurut Akbar (2016:82) 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi oleh ahli materi termasuk kategori sangat layak, sangat efektif, dan 

dapat digunakan tanpa revisi. 

 

5. Revisi Produk 
Pada tahap revisi produk, kritik dan saran dari validator materi dan validator media inilah yang dijadikan 

sebagai dasar revisi. Adapun revisi dari segi materi yaitu melengkapi media dengan menambahkan tampilan buku 

komunikasi bisnis yang dapat dijadikan sebagai rujukan, serta menambahkan daftar pustaka pada highlights 

instagram. Sedangkan revisi dari segi media yaitu penambahan petunjuk pemanfaatan.  

 

6. Uji Coba Terbatas 
Uji coba produk ini dilakukan pada kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa kelas X BDP untuk mengetahui 

penilaian siswa terhadap media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram mata pelajaran Komunikasi Bisnis. 

Jumlah tersebut mewakili 2 siswa yang memiliki nilai tinggi, 2 siswa yang memiliki nilai sedang, dan 2 siswa yang 

memiliki nilai rendah. Uji coba produk ini dilakukan pada 13 Januari 2021 secara daring.Data hasil uji coba produk 

pada kelompok kecil dibagi menjadi dua jenis yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan data hasil pengisian 

angket pada uji kelompok kecil diperoleh total persentase validasi sebesar 85%. Mengacu pada hasil penilaian 
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kemenarikan media menurut Akbar (2016:82) maka dapat disimpulkan bahwa hasil validasi oleh ahli materi 

termasuk kategori sangat menarik. 

 

7. Revisi Hasil Uji Coba Terbatas 
Dari 6 siswa yang melakukan penilaian terhadap media, keseluruhan memberikan tanggapan yang cukup 

baik terkait media terutama dari segi tampilan dan penyajian materi. Hanya saja 1 siswa memberikan saran 

bahwasannya penyajian materi menggunakan pdf dirasa lebih mudah digunakan dalam belajar, sehingga hal ini 

juga akan turut menjadi bahan revisi produk. Peneliti menambahkan penyajian materi berupa pdf, word, dan ppt 

pada link bio instagram sehingga siswa bisa mendownload materi apabila ingin belajar secara offline. 

 

8. Uji Pelaksanaan Lapangan 
Tahap ini dilakukan pada 30 siswa kelas X BDP SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. 30 siswa ini dibagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas eksperimen (kelas yang menggunakan instagram sebagai media pembelajaran daring) 

dan kelas kontrol (kelas yang tidak menggunakan instagram sebagai media pembelajaran daring) yang masing-

masing kelas terdiri dari 15 siswa. Pembagian 15 siswa setiap kelas ini mewakili 5 siswa yang memiliki nilai tinggi, 

5 siswa yang memiliki nilai sedang, dan 5 siswa yang memiliki nilai rendah.  

Tahap selanjutnya yaitu siswa pada kelas eksperimen dan kontrol diarahkan untuk mengerjakan posttest 

tentang materi menganalisis hubungan dengan pelanggan. Sebagai tambahan, diakhir kegiatan pelaksanaan uji coba 

lapangan, siswa kelas eksperimen juga diarahkan untuk mengisi kuisioner tentang penggunaan media pembelajaran 

daring berbasis aplikasi instagram untuk memberikan penilaian dan masukannya sebagai penggunaan media 

pembelajaran, apakah media ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring ditengah situasi pandemi 

maupun dalam membantu siswa dalam belajar secara mandiri. 

 

9. Penyempurnaan Produk Akhir 
Berdasarkan hasil uji coba lapangan, mayoritas siswa sebagai pengguna media antusias dan tertarik dengan 

adanya media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram ini. Namun ada beberapa masukan untuk perbaikan 

media seperti penambahan layanan QnA (Questions and Answers) pada highlight instagram sehingga siswa lebih 

mudah mengajukan pertanyaan apabila masih ada materi menganalisis hubungan dengan pelanggan yang belum 

dimengerti, serta penambahan nomor atau urutan materi pada feed instagram. 

 

10. Produk Akhir 
Tahap ini menghasilkan media pembelajaran media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram yang 

layak dan siap digunakan. Media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram berisi materi Menganalisis 

Hubungan dengan Pelanggan dapat digunakan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran bagi peserta didik 

di kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. 

 

Pembahasan 

1. Aplikasi Instagram 
Produk hasil penelitian dan pengembangan ini berupa media pembelajaran daring berbasis aplikasi 

instagram yang digunakan pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis berformat apk yang dapat diakses kapan saja 

dan dimana saja selama ada jaringan internet.  

Berdasarkan hasil validasi media oleh ahli materi diperoleh persentase sebesar 95%, ahli media diperoleh 

persentase sebesar 99%, dan hasil penilaian kemenarikan media oleh pengguna diperoleh hasil sebesar 85%. Hasil 

uji kelayakan media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram menunjukkan bahwa media sangat layak 

digunakan dan dapat membantu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. 

Selain itu, media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram memiliki beberapa kelebihan atau 

keunggulan yaitu konten tampilan feed pada instagram dapat didesain semenarik mungkin sehingga tidak mudah 

membuat bosan, fiturnya mudah digunakan dan sederhana sehingga sesuai untuk diterapkan di jenjang pendidikan 
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apapun. Selain itu, instagram juga merupakan media pembelajaran interaktif yang memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung (via online) antara guru dan siswa sehingga keberhasilan pembelajaran akan lebih optimal.  

Banyak manfaat dari Instagram yang sesuai dan dapat digunakan sebagai alternative media pembelajaran 

daring utamanya KD Menganalisis Hubungan dengan Pelanggan di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek karena 

melalui instagram siswa dapat menganalisis hubungan dengan pelanggan secara lebih luas karena cakupan 

instagram bukan hanya wilayah lokal melainkan bisa secara global.  

 

2. Efektivitas Media Pembelajaran Daring Berbasis Aplikasi Instagram 
Efektivitas penggunaan media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram diuji melalui perbandingan 

hasil posttest yang diperoleh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yang kemudian diolah menggunakan SPSS 

dengan uji Independent Sample t-test. Namun, sebelumnya dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui 

apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal merupakan salah satu syarat 

dalam penggunaan statistik parametrik. 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnow menunjukkan hasil posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki nilai signifikansi yaitu 0,200 yang mana hasil tersebut >0,05. Dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai posttest berdistribusi normal.  

Selanjutnya, untuk mengetahui dan memastikan keakuratan perbedaan nilai posttest kelas eksperimen dan 

kontrol maka peneliti melakukan perhitungan uji t-test. Melalui uji t-test nantinya akan diketahui nilai rata-rata 

masing-masing kelas. Hasil perhitungan uji t-test melalui bantuan SPSS pada kelas eksperimen dan kontrol yaitu, 

rata-rata (Mean) hasil posttest kelas eksperimen adalah 88.66 dengan standar deviasi sebesar 10,08 sedangkan kelas 

kontrol adalah 80.00 dengan standar deviasi sebesar 10,17. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kelas kontrol lebih 

heterogen dari pada kelas eksperimen, namun nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol 

serta terdapat peningkatan hasil belajar siswa. 

 

3. Uji Beda Hasil Belajar 
Uji beda hasil belajar dilakukan untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Signifikansi perbedaan hasil belajar dapat diketahui dari tabel Independent Samples t-

Test hasil perhitungan melalui bantuan SPSS.  

Berdasarkan output perhitungan Independent Samples t-Test   diketahui nilai Sig. Levene’s Test for Equality 

of Variances adalah sebesar 0,876 > 0,05, yang berarti bahwa varians data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah homogen atau sama. Sehingga, penafsiran tabel output Independent Sample t-Test diatas berpedoman pada 

nilai yang terdapat pada tabel Equal Variances Assumed. 

Dari hasil uji tabel Independent Samples t-Test lebih tepatnya pada bagian Equal Variances Assumed diketahui 

bahwa nilai sig.(2-tailed) sebesar 0.026. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig. pada 

Independent Samples t-Test, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian 

dikarenakan nilai sig (0.026) kurang dari 0.05. Selain itu, pada tabel diatas diketahui pula bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yakni 

thitung sebesar 2,343 dan ttabel sebesar 2,048 dengan df sebesar 28. Menurut Sugiyono (2017:199) tentang kriteria 

dari analisis uji t, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil posttest kelas eksperimen dan 

kontrol. 

 

4. Optimalisasi Media Pembelajaran Daring Berbasis Aplikasi Instagram Berdasarkan 

Efektivitas Media dan Hasil Belajar Siswa 
Pada penelitian ini, peneliti mengetahui optimal atau tidaknya media pembelajaran melalui efektivitas 

media dan hasil belajar siswa. Menurut Munir (2009) Pembelajaran dapat dikatakan optimal apabila memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses pembelajarannya sebagai alat bantu.  

Efektivitas media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram dapat diketahui melalui uji perbandingan 

hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol serta hasil angket respon kemenarikan media oleh pengguna. 

Berdasarkan hasil tabel group statistics uji t-test diketahui bahwa mean (rata-rata) dari hasil posttest kelas kontrol 

selaku kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran instagram adalah sebesar 88,66 sedangkan hasil posttest 
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kelas eksperimen selaku kelas yang menggunakan media pembelajaran instagram adalah sebesar 80,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil posttest kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. 

Efektivitas media pembelajaran guna mengetahui optimalisasi kegiatan pembelajaran juga dilihat dari hasil 

angket respon kemenarikan media pembelajaran oleh siswa. Dari hasil angket respon kemenarikan siswa, diperoleh 

hasil persentase sebesar 86% yang termasuk dalam kriteria sangat menarik, sangat layak, dan sangat efektif 

digunakan.  

Adanya perbedaan hasil belajar merupakan salah satu indikator untuk mengetahui optimal atau tidaknya 

kegiatan pembelajaran. Menurut Zagoto., M.M & Dakhi, O. (2018) Proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung 

secara optimal apabila mampu mencapai keberhasilan pembelajaran. Perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

kelas eksperimen dan kontrol dapat diketahui dari hasil uji Independent Samples Test yang dihitung menggunakan 

bantuan SPSS.  Pada tabel hasil uji Independent Samples Test diketahui bahwa nilai sig.(2-tailed) sebesar .026 < 0.05. 

Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar subjek penelitian. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan kajian produk setelah direvisi, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram pada 

mata pelajaran Komunikasi Bisnis untuk siswa kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Islam 1 Durenan 

Trenggalek yang bisa digunakan sebagai sumber belajar 

2. Aspek kelayakan dan efektifitas media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram secara keseluruhan 

berdasarkan hasil validasi ahli materi sebesar 95%, ahli media sebesar 99%, uji coba produk terbatas 85%, dan uji 

pelaksaan lapangan sebesar 86% yaitu sangat layak dan efektif digunakan pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis 

untuk siswa kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek karena mampu menjadi 

alat bantu bagi siswa dalam memahami materi sekaligus membantu siswa dan guru dalam menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang optimal. 

3. Media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram dapat membantu mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran dikarenakan medianya efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

SARAN 
1. Guru sebaiknya menggunakan media pembelajaran daring berbasis aplikasi instagram disela pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan dalam belajar secara online 

2. Siswa sebaiknya menggunakan instagram sebagai salah satu referensi belajar, apalagi melihat mayoritas siswa 

yang sudah punya instagram. 
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Abstrak  
Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal maret tahun 2020 menyebabkan pembelajaran tidak lagi 

dilaksanakan dengan tatap muka melainkan secara jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

produk media mobile learning berbasis ispring suite 8, menguji kelayakanya serta pengaruhnya terhadap upaya 

mendukung kemandirian belajar siswa,. Penelitian ini menggunakan model Research and Development Borg and 

Gall yang dimodifikasi menjadi enam tahap. Uji coba dilakukan pada siswa SMK Program Studi Otomatisasi 

Tata Kelolah Perkantoran pada mata pelajaran humas dan keprotolan. Analisis kelayakan dilakukan oleh dua 

validator ahli media dan ahli materi. Hasil penelitian berupa produk media dapat  dioperasikan secara offline 

dengan konten materi bahan ajar, rangkuman, evaluasi, dan video pendukung,. Produk telah  dinyatakan layak 

digunakan dalam pembelajaran dan berdasarkan uji coba pada siswa, media  ini telah mampu mendukung 

kemandirian belajar siswa dengan indicator terdapat peningkatan kemampuan  evaluasi dirinya, penetapkan 

tujuan belahar, pencarian informasi, mengatur lingkungan, serta dalam  udaha mendapatkan  dukungan sosial  

Kata Kunci: Ispring Suite 8, Kemandirian Belajar, Mobile Learning, SMK Otomatisasi Tata Kelola  

          Perkantoran 

 

PENDAHULUAN 
Coronavirus Disease (Covid 19) sebutan untuk nama virus yang menyerang tubuh manusia serta kehidupan sosial 

yang kini melanda Indonesia (Gao et al., 2020; Yamali and Putri, 2020). Salah satu aspek yang terpengaruh dampak 

akibat dari pendemi ini adalah pendidikan, akibatnya secara serentak kegiatan pembelajaran tatap muka disemua 

jenjang pendidikan dihentikan sementara sejak Maret 2020  dan dirubah dengan sistem pembelajaran jarak jauh 

(Bayham and Fenichel, 2020; Sahu, 2020). Guru dan siswa diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

yang harapannya kebijakan ini dapat mengurangi penyebaran covid 19 (Chen et al., 2020; Sudrajat, 2020; Churiyah et al., 

2020). Siswa secara tidak langsung tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran namun dilakuakan secara daring dengan 

bantuan media pembelajaran, oleh karena itu perkembangan teknologi memiliki peran besar sebagai media 

pembelajaran dimasa pandemi covid 19 sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Li et al., 2020; Ramadhan and 

Albaekani, 2020). 

Media pembelajaran untuk sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus dirancang sebaik mungkin. Perlu adanya 

inovasi baru dalam menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

memahami materi sebuah pelajaran melalui teknologi yang canggih (Surahman, 2019). Salah satu media pembelajaran 

yang sedang banyak dikembangkan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran adalah media Mobile Learning 

atau diakronimkan dengan m-Learning (Hall et al., 2020). Pemanfaatan m-Learning diharapkan dapat memudahkan siswa 

untuk memperoleh materi dan dapat mendukung siswa untuk mampu belajar secara mandiri,  dengan menggunakan 

media mobile learning siswa dapat memaksimalkan kemandirian belajar agar memperoleh hasil belajar yang maksimal 

(Tabuenca et al., 2015). Mobile learning yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah mobile learning bernama Media 

mobile learning berbasis Ispring Suite 8. Media mobile learning Media mobile learning dikemas dalam bentuk mobile yang 

dapat dioperasikan dengan navigasi dan dapat ditambahkan dengan gambar, video, dan soal evaluasi (Nurwijayanti et 

al., 2019; Suprapti, 2016)  

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai tema ini adalah penelitian (Budiharti and 

Waras, 2018; Nuraini et al., 2020; Nurwijayanti et al., 2019; Tani and Ekawati, n.d.; Wijayanto et al., 2017). Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan media mobile learning berbasis ispring suite 8 dapat 

menjadi terobosan dalam melakukan kegiatan belajar secara daring yang dapat diakses secara offline sehingga dapat 

mendukung proses pembelajaran siswa secara mandiri. 
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Namun, berdasarkan hasil wawancara guru mata pelajaran otomatisasi tata kelolah humas dan keprotokolan 

kelas XI OTKP, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran di SMK Muhammadiyah 2 Malang dilakukan secara 

daring dan luring dengan memanfaatkan media pembelajaran sebatas google clasroom dan google form. Media 

pembelajaran seperti zoom dan google meet tidak dimanfaatkan lantaran penggunaannya yang membutuhkan kuota 

banyak serta jaringan yang bagus. Hal ini mengakibatkan Siswa belum dapat terfokuskan dengan materi pelajaran sebab 

media yang digunakan sebatas powerpoint yang dibagikan melalui google classroom. Selain itu proses pembelajaran 

kurang maksimal akibat terpotongnya jam pembelajaran yang dilakukan secara luring dikarenakan pergantian kelas 

yang harus dilakukan dengan kelas lain untuk menghindari terjadinya kerumunan antara siswa di area sekolah, 

akibatnya waktu penyampaian materi kepada siswa terpotong dan mengharuskan siswa untuk belajar secara mandiri. 

Didapati juga beberapa siswa saat diberi tugas cenderung menggantungkan kepada siswa lainnya.  Maka dari masalah 

tersebut peneliti berinovasi dengan membuat sebuah aplikasi berupa media mobile learning yang dapat diinstal dan 

dioperasikan di handphone siswa pada mata pelajaran otomatisasi tata kelolah humas dan keprotokolan. Aplikasi 

berisikan materi, rangkuman, evaluasi, video pendukung yang dapat dioperasikan secara offline sehingga dapat 

dipergunakan oleh siswa saat pembelajaran daring, dan memungkan mereka mempelajari materi secara mandiri 

sehingga dapat mendukung kemandirian belajar siswa, serta dengan mengggunakan media mobile learning siswa 

dapat mengerjakan evaluasi yang langsung terkoneksi dengan email guru mata pelajaran.  

 

METODE 
Penelitian dan pengembangan ini tahapannya menggunakan Borg and Gall yang dimodifikasi menjadi enam 

langkah dengan pertimbangan hawa Langkah ini dirasa mencukupi guna menjawab  tujuan penelitian yaitu untuk 

menghasilkan produk, mengetahui kelayakan produk, dan mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa.(Aryuntini et 

al., 2018; Ilma and Wijarini, 2017; Sigit et al., 2019; Syazali et al., 2019; Utanto et al., 2017). Gambar 1 merupakan enam 

tahapan dimaksud. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 

 

Untuk mengukur tingkat kelayakan materi dilakukan validasi oleh  ahli materi meliputi aspek materi, tampilan 

materi, bahasa, serta kemanfaatan materi. tingkat kelayakan media diukur berdasarkan penialain validator ahli media 

mencakup aspek tampilan media, bahasa, pemograman, serta kemanfaatan media yang dikembangkan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan daftar pertanyaan menggunakan skala likert lima pilihan, juga ada pertanyaan terbuka untuk 

memberikan kritik dan saran baik dari validator maupun siswa pengguna. Analisis data digunakan frekwensi 

presentasi atas jawaban validator dan siswa pengguna.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah media mobile learning berbasis ispring 

suite 8 pada mata pelajaran otomatisasi tata kelolah humas dan keprotokolan bernama Media mobile learning (Zinau 

Education Humas). Media mobile learning (zinau education humas) terdiri dari beberapa menu yang dijelaskan melaui 

Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Menu-Menu dalam Aplikasi Media Mobile Learning 

 

Berikutnya pada menu “Home” pengguna dapat mengeklik menu petunjuk yang tertera di pojok kanan atas 

pada Gambar 2, menu petunjuk dalam media seperti pada Gambar 3 berikut:  

 

 
Gambar 3. Petunjuk Menu dalam Aplikasi Media Mobile Learning 

 

Hasil validasi aplikasi oleh para ahli yakni ahli media, ahli materi, dan siswa uji coba kelompok kecil secara 

keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No Validasi Presentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 97% Sangat Valid 

2. Ahli Media pertama 92% Sangat Valid 

3. Ahli Media Kedua 92% Sangat Valid 

4. Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 90% Sangat Valid 

 Rata-rata 92,75% Sangat Valid 
Table used by permission ©fajarwati, Fika, 2021. Datahasilvalidasikeseluruhan. 
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Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata presentase  keseluruhan validasi adalah sebesar 92,75%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media mobile learning yang dikembangkan peneliti yakni Media mobile learning, dapat dinyatakan 

‘Sangat Valid’ dan Layak digunakan sebagai media pembelajarn Otomatisasi Tata Kelolah Humas dan Keprotokolan di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang. Hali ini senada dengan penelitian sebelumnya, dimana dasar penentu apakah media 

pembelajaran yang dikembangkan layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran adalah berdasarkan hasil validasi 

ahli materi, ahli media, dan uji coba kelompok kecil (Asyhari and Silvia, 2016), (Pradilasari et al., 2019), (Rezeki and 

Ishafit, 2017). 

Kelayakan media mobile learning Media mobile learning didasari pada penggunaannya yang praktis dan 

didukung video interaktif, kesesuaian materi, serta desain yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian siswa 

(Himmah, 2017). Aplikasi Media mobile learning menyajikan delapan menu yang menampilkan beberapa fitur yang 

dapat dioperasikan oleh pengguna dengan cakupan materi lengkap disertai dengan rangkuman materi yang 

mempermudah siswa dalam memahami inti materi dan dapat membantu dalam kemandirian belajar siswa. Perangkat 

seluler telah dipandang memiliki keunggulan dalam membantu guru dan siswa dalam pengajaran dan pembelajaran 

mandiri (Al-Emran et al., 2016; Pechenkina et al., 2017; Sintema, 2020). 

Sedangkan data kemandirian belajar siswa dianalisis menggunakan deskriptif presentase. Hasil presentase 

yang diperoleh didefinisikan berdasarkan kategori kemandirian belajar yang ditampilkan pada Tabel 2 berikut:  

 

Tabel 2 Kriteria Tingkat Kemandirian Belajar 

Presentase  Kriteria tingkat keberhasilan 

80%-100% Sangat Tinggi 

66%-79% Tinggi 

56%-65% Rendah 

40%-56% Sangat Rendah 

30%-39% Gagal 
                          Sumber: Yuniasih dkk (2018) 

 

Pada tahap uji coba, siswa diminta mengisi kuisioner kemandirian belajar setelah menggunakan Media mobile 

learning yang dikembangkan. data hasil kuisioner dianalisis pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 Data Hasil Uji Kemandirian Belajar Siswa 

No. Indikator Skor Ideal Skor Aktual Presentase Kategori 

1. Evaluasi Diri 180 165 91,6% Sangat Tinggi 

2. 
Menetapkan tujuan dan 

perencanaan 
120 106 88,3% Sangat Tinggi 

3. Mencari informasi 60 54 90% Sangat Tinggi 

4. Mengatur lingkungan 120 111 92,5% Sangat Tinggi 

5. Konsekuensi diri 120 100 83,3% Sangat Tinggi 

6. Mencari Dukungan Sosial 180 164 91,1% Sangat Tinggi 

7. Memeriksa Catatan 120 105 87,5% Sangat Tinggi 

Rata-rata 89,4% Sangat Tinggi 
Table used by permission ©fajarwati, Fika, 2021. Datahasilujikemandirianbelajar. 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui hasil presentase tingkat kemandirian belajar siswa adalah sebesar 89,4%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah menggunakan  media mobile learning tingkat kemandirian belajar peserta  

didik tinggi. Sehingga dengan perolehan tingkat kemandirian belajar yang tinggi ini membuktikan bahwa media mobile 

learning yang dikembangkan peneliti efektif dalam menunjang kemandirian belajar siswa (Chung et al., 2019; 

Rahmawati and Mukminan, 2018) 

Tingkat  kemandirian belajar siswa yang tinggi setelah menggunakan media mobile learning disebabkan 

penggunaan Media mobile learning yang dapat diakses melalui smarthphone android sehingga dalam 

pengoperasiaanya lebih fleksible dan memudahkan siswa melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun 

(Darmaji et al., 2019). Serta dengan menggunakan Media mobile learning siswa dapat mengelohlah belajarnya dengan 
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merencanakan pembelajarannya sendiri.  Selain itu dengan adanya menu evaluasi yang menampilkan hasil perolehan 

evaluasi dan mengirim detail hasil evaluasi kepada guru mata pelajaran melalui email yang terintegrasi dalam media 

pembelajaran dapat mendukung tingkat kemandirian belajar siswa (Sears, 2016.), (Nur, 2016). Siswa dengan antusias 

mengerjakan soal evaluasi dan terus berupaya memperbaiki nilai yang kurang hingga memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

Tampilan dan desain yang dikemas secara menarik disertai dengan video penunjang materi, serta rangkuman 

materi didapati mampu menarik perhatian siswa untuk belajar secara mandiri (Lee et al., 2014). Selain itu salah satu 

Indikator kemandirian belajar siswa adalah mencari informasi, dengan media Media mobile learning siswa terbukti 

memiliki inisiatif untuk mencari informasi tambahan untuk mendukung proses belajarnya, rasa keingin tahuan dapat 

dipicu dengan media yang dikembangkan sehingga siswa menjadi mandiri untuk menemukan sendiri informasi yang 

diinginkan (Bernacki et al., 2012).  

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media mobile learning berbasis ispring suite 8 untuk mata 

pelajaran otomatisasi tata kelolah humas dan keprotokolan kompetensi menerapkan pelayanan prima kepada 

pelanggan, produk media ini  dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, tanpa harus melakukan pembelajaran tatap 

muka sehingga memungkinkan siswa melakukan pembelajaran secara mandiri. Hasil validasi ahli materi dan ahli 

media menyatakan bahwa media ini telah dinyatakan layak digunakan. Hasil uji coba kepada siswa terbukti efektif 

dalam menunjang kemandirian belajar siswa, dengan indikasi terdapat peningkatan kemampuan  evaluasi dirinya, 

penetapkan tujuan belahar, pencarian informasi, mengatur lingkungan, serta dalam  udaha mendapatkan  dukungan 

social. untuk pengembangan selanjutnya diharapkan peneliti mampu mengembangankan media mobile learning pada 

mata pelajaran lainnya dan dapat dikembngkan juga bagi  pengguna sistem operasi IOS.  
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Abstrak 
Kemunculan virus covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan proses pembelajaran secara tatap muka di 

sekolah menjadi terhambat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring selama hampir satu tahun 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk e-modul 

berbantuan Flip PDF Professional, mengetahui kelayakan e-modul berbantuan Flip PDF Professional, serta 

mengetahui tingkat kemandirian belajar peserta didik. Research and Development ini menggunakan tahapan dari 

Borg and Gall yang dimodifikasi menjadi 7 tahap. Uji kelayakan dilakukan oleh validator ahli materi dan ahli 

media. Uji coba penggunaan pada peserta didik kelas X kompetensi keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola 

Perkantoran mata pelajaran Administrasi Umum. Teknik analisis data menggunakan deskriptif persentase. Hasil 

penelitian ini berupa produk  e-modul dengan spesifikasi berisi materi pembelajaran, video pembelajaran, soal 

evaluasi, latihan soal-soal mandiri, dan lembar kerja peserta didik serta petunjuk penggalian sumber belajar 

secara mandiri. Produk telah dinyatakan valid dan hasil uji coba pada pengguna menunjukkan kriteria belajar 

mandiri yang tinggi dengan indikator ketidakbergantungan, manajemen diri, kesadaran belajar, dan pemecahan 

masalah.   

Kata Kunci: E-Modul, Flip PDF Professional, Kemandirian Belajar 

 

PENDAHULUAN 
 Wabah Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan kegiatan yang ada di luar ruangan menjadi 

terhambat, terutama pada bidang pendidikan yang menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka harus dihentikan 

untuk sementara (Alanezi, 2020), (Onyema, 2020). Kebijakan belajar di rumah pada saat pandemi covid-19 menjadi salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan fisik di luar ruangan juga sebagai upaya pencegahan 

penularan virus covid-19 (Oktawirawan, 2020).   

Penerapan kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh menimbulkan beberapa kendala 

seperti kurangnya pemantauan selama belajar dari guru, peserta didik merasa cemas dan tertekan, beban tugas yang 

diberikan lebih berat daripada saat tatap muka (Fida, 2020), (Oktawirawan, 2020). Disamping kendala yang ada, manfaat 

dari kegiatan pembelajaran secara daring juga dirasakan oleh peserta didik seperti dapat tidak harus hadir di kelas secara 

tatap muka, mendorong kemandirian belajar peserta didik, interaksi belajar menjadi beragam (Sadikin & Hamidah, 2020), 

(Mustofa, Chodzirin, Sayekti, & Fauzan, 2019). 

Selama kegiatan pembelajaran jarak jauh dilangsungkan, kebutuhan sumber belajar yang tepat sangat 

diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan yaitu E-Modul. 

Modul elektronik atau e-modul merupakan pengembangan modul cetak dengan memanfaatkan teknologi yang ada 

(Kurniati, A.T, Siswandari, & Muchsini, 2018), (Linda, Herdini, S, & Putra, 2018), (Uz & Wardani, 2019). Penambahan 

video pembelajaran pada e-modul berguna untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang telah 

disajikan sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemandirian belajarnya (Kusnadi, Hidayat, & Mariam, 2018). E-

Modul menjadi salah satu inovasi dalam kegiatan pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dalam belajar serta 

membuat suasana belajar menjadi menyenangkan (Hamzah & Mentari, 2017). Sejalan dengan hal tersebut Carina (2019) 

menyebutkan bahwa dengan adanya e-modul peserta didik dapat belajar secara mandiri di luar jam sekolah. Hal yang 

sama juga dinyatakan oleh Hamzah & Mentari (2017) bahwa penggunaan e-modul dapat membantu peserta didik untuk 

termotivasi dalam belajar dan memiliki kesadaran untuk mandiri dalam belajar.  

Kemandirian merupakan salah satu factor terpenting yang dibutuhkan peserta didik agar mempunyai tanggung 

jawab dalam mengatur waktu belajarnya sebaik mungkin. Kemandirian belajar atau Self-Regulated Learning merupakan 
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suatu proses peserta didik untuk melakukan strategi dengan meregulasi kognisi, metakognisi, dan motivasi (Kristiyani, 

2016:12). Fida (2020) mendefinisikan mengenai kemandirian belajar yakni strategi yang harus dimiliki oleh peserta didik 

dalam menjalankan kegiatan belajarnya, sehingga dengan strategi yang telah dibuatnya tersebut peserta didik dapat 

memperoleh hasil belajar sesuai dengan yang diharapkannya. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur 

kemandirian belajar peserta didik menurut Achdiani & Ana (2015) yaitu ketidakbergantungan, manajemen diri, 

kesadaran belajar, dan pemecahan masalah.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Administrasi Umum di SMK Terpadu Al-Ishlahiyah 

Malang, kegiatan pembelajaran Administrasi Umum dilakukan dengan dua metode kegiatan pembelajaran yaitu secara 

daring melalui google classroom dengan power point atau handout dan secara luring dengan sistem shift tatap muka. 

Terbatasnya sumber belajar yang digunakan serta belum adanya inovasi dalam pembuatan sumber belajar menyebabkan 

peserta didik kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Selain itu, peserta didik sering sekali terlambat 

mengumpulkan tugas dan kesulitan untuk mencari sumber belajar secara mandiri. Adanya e-modul yang akan 

dikembangkan ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengatasi terbatasnya sumber belajar yang ada 

serta membantu peserta didik untuk mendorong meningkatkan kemandirian belajar. 

 Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas tentang pengembangan e-modul menggunakan bantuan software 

yakni penelitian dari (Carina, 2019), (Linda et al., 2018), (Oktaviara & Pahlevi, 2019), (Isnaeni & Agustina, 2018), 

(Maulindah, Arief, & Oetami, 2017), (Alshaya & Oyaid, 2017), (Nurhasnah, Kasmita, Aswirna, & Abshary, 2020), (Rahayu 

& Sukardi, 2020). Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan keterbaruan penelitian dengan mengembangkan e-modul 

berbantuan Flip PDF Professional pada mata pelajaran Adinistrasi Umum yang dapat diakses secara offline pada desktop 

atau komputer dengan tambahan fitur video pembelajaran. Penelitian ini juga menguji bagaimana tingkat kemandirian 

belajar peserta didik. Setelah menggunakan produk e-modul tersebut.  

 

METODE 
Prosedur penelitian dan pengembangan ini menggunakan tahapan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi 7 

tahap sebagaimana pada Gambar 1. Modifikasi langkah tersebut atas dasar pertimbangan bahwa denga tahap itu tujuan 

penelitian dirasa dapat dipenuhi. Penelitian dilakukan di SMK Terpadu Al-Ishlahiyah Malang kompetensi keahlian 

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Kelas X pada Kompetensi Dasar (KD) menerapkan penataan surat/dokumen. 

Tingkat kelayakan pada aspek materi di validasi berdasarkan 4 (empat) indikator yakni aspek kurikulum, aspek materi, 

aspek soal, aspek penggunaan dan feedback sedangkan kelayakan media divalidasi berdasarkan 4 (empat) indikator yakni 

aspek tampilan, aspek bahasa, aspek penyajian, aspek penggunaan, dan feedback. Untuk menguji tingkat kemandirian 

belajar peserta didik dilihat dari 4 (empat) indikator yakni ketidakbergantungan, manajemen diri, kesadaran belajar, dan 

pemecahan masalah. 

 

 
 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 

 Data penelitian ini berupa  data kualitatif dan data kuantitatif, kualitatif berasal dari kritik dan saran para ahli 

materi dan media, serta respon peserta didik. Data kuantitatif terdiri dari hasil skor para validator dan peserta didik 

sebagai pengguna. Analisis data  menggunakan deskriptif persentase untuk menunjukan tingkat kelayakan media dan 

tingkat kemandirian belajar peserta didik.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengembangan 
Produk yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu e-modul berbantuan Flip PDF Professional pada mata pelajaran 

Administrasi Umum kelas X bernama e-MAU yang dapat diunduh secara gratis melalui link yang telah tersedia yang 

terhubung ke google drive. Berikut tampilan materi e-modul Administrasi Umum yang telah dikembangkan pada Gambar 

2: 

 

  

Gambar 2. Tampilan Isi Materi E-Modul Administrasi Umum 

 

Beberapa menu atau fitur yang terdapat dalam media pembelajaran ini yaitu (1) bagian pendahuluan berisi cover 

atau sampul dari e-modul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar (2) bagian inti berupa materi 

pembelajaran Administrasi Umum KD 3.7 Menerapkan penataan surat/dokumen dan 4.7 Melakukan penataan 

surat/dokumen sesuai sistem yang berlaku, video pembelajaran interaktif, dan tugas-tugas mandiri, uji kompetensi serta 

soal evaluasi berupa multiple choice, (3) bagian penutup berisi glosarium, daftar rujukan, biografi penyusun e-modul, serta 

sampul penutup.  

Pada bagian materi terdiri dari beberapa isi yaitu kompetensi dasar dan materi pokok, materi tutorial dalam 

bentuk video pembelajaran, contoh kasus, uji kompetensi, latihan soal-soal mandiri, lembar kerja peserta didik, video 

motivasi serta soal evaluasi.  Soal evaluasi yang disajikan bisa diakses secara online karena terhubung langsung ke google 

form.  

Hasil penelitian dan pengembanga ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, A.T, 

Siswandari, Muchsini (2018) menyebutkan bahwa peran media pembelajaran e-modul dapat membantu kegiatan belajar 

peserta didik secara mandiri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah & Mentari (2017) bahwa 

penggunaan e-modul bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta bermanfaat untuk digunakan 

belajar secara mandiri saat kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas.  

 

2. Kelayakan E-Module 
E-modul yang dikembangkan telah melewati tahap validasi dari ahli materi dan ahli media, guna mengetahui 

apakah materi dan tampilan yang disajikan dan yang  dikembangkan sudah sesuai serta layak digunakan. Hasil validasi 

sebagaiman pada Tabel 1: 

 

Tabel 1 Hasil Validasi Ahli Materi dan Ahli Media Keseluruhan 

No. Validasi Presentase Kriteria 

1. Ahli Materi 82,63% Sangat Valid 

2. Ahli Media 98,3% Sangat Valid 

 Rata-Rata 90,47% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui hasil validasi ahli materi mendapat persentase sebesar 82,63% dan validasi ahli 

media mendapatkan persentase 98,3% dengan hasil rata-rata akhir sebesar 90,47%. Hasil yang telah didapatkan dari 

kedua validasi terdapat beberapa hal yang perlu direvisi kembali untuk menyempurnakan produk sebelum tahap uji 
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coba pada peserta didik dilaksanakan. Hasil dari validasi dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan sangat 

valid dan layak untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Hasil analisis dari uji coba para pengguna sebagaiman disajikan pada Tabel 2. Rata-rata persentase dari penilaian 

pengguna mendapatkan skor sebesar 86,67% dengan kriteria sangat valid.  E-modul Administrasi Umum mendapat 

respon positif dari peserta didik bahwa e-modul menarik, menyenangkan dan tidak membosankan serta membantu 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun didapati beberapa kendala seperti size dari e-modul sedikit besar 

sehingga ketika membuka e-modul memerlukan waktu agak lama. Oleh karena itu, untuk menghindari error saat 

penggunaan e-modul disarankan untuk menggunakan PC atau Laptop dengan RAM minimal 2 GB.  

 

Tabel 2 Hasil Penilaian Subjek Pengguna (Peserta Didik) 

No. Validasi Skor Aktual  Skor Ideal 

1. Aspek Tampilan 241 270 

2. Aspek Materi 156 180 

3. Aspek Soal 75 90 

4. Aspek Penggunaan 191 225 

 Total 663 765 

 Presentase 86,67% 

 Kriteria Sangat Valid 

 

Hasil validasi yang diperoleh dari ahli materi, ahli media dan uji coba pengguna dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran e-modul berbantuan Flip PDF Professional layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

kegiatan belajar peserta didik pada mata pelajaran Administrasi Umum kelas X OTKP di SMK Terpadu Al-Ishlahiyah 

Malang. Hasil validasi tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni & Agustina (2018) mengenai 

pengembangan e-modul dengan memperoleh hasil penilaian dari validasi ahli media, validasi ahli materi, dan validasi 

pengguna kelompok terbatas yang menunjukkan bahwa e-modul yang telah dikembangkan sangat valid untuk 

digunakan pada kegiatan pembelajaran. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carina (2019) yang menghasilkan 

produk berupa e-book pembelajaran interaktif dengan memperoleh hasil penilaian dari ahli materi, ahli media, dan hasil 

penilaian dari uji coba pengguna menunjukkan produk yang telah dikembangkan terbukti layak untuk dijadikan sumber 

belajar pada kegiatan belajar peserta didik. 

 

3. Tingkat Keefektifan E-Module 
Sebagaimana tujuan pembuatan media ini yakni untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik selama 

kegiatan belajar mengajar, maka berdasarkan instrumen pengujian diperoleh hasil skor sebagaimana pada Tabel 3.  

 

Tabel 3 Hasil Skor Kemandirian Belajar Peserta Didik  

No Indikator Skor Ideal  Skor Aktual  Persentase  Kategori  

1 Ketidakbergantungan 180 147 82% Tinggi 

2 Manajemen Diri 225 180 80% Tinggi 

3 Kesadaran Belajar 135 115 85% Tinggi 

4 Pemecahan Masalah 90 76 84% Tinggi 

 Total 630 518 82% Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil rata-rata persentase kemandirian belajar peserta didik diperoleh skor 

sebesar 82% dengan kriteria kemandirian belajar tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi peserta didik 

setelah menggunakan e-modul Administrasi Umum dapat mendorong kemandirian belajar peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran maupun saat peserta didik melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Hasil penelitian ini relevan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian Swandhana (2016) diperoleh hasil bahwa kemandirian belajar 

peserta didik yang menggunakan bantuan media berupa modul dapat mendorong kemandirian belajar peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni & Agustina (2018) penggunaan 
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media e-modul dalam kegiatan pembelajaran memudahkan peserta didik untuk memahami dan belajar materi yang 

diajarkan dengan baik.  

Hasil keseluruhan dari validasi ahli materi, ahli media, uji coba pengguna serta penilaian kemandirian belajar 

yang diberikan oleh pengguna memperoleh rata-rata skor dengan hasil yang tinggi. Perolehan tersebut dapat dikatakan 

bahwa e-modul Administrasi Umum secara isi (materi), tampilan dan keefektifan untuk digunakan selama kegiatan 

belajar mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti terbatasnya sumber belajar, sumber belajar kurang 

menarik dan membosankan. Semakin kompleksnya permasalahan mengenai sumber belajar yang ada saat ini, 

penggunaan media teknologi dalam kegiatan belajar menjadi salah satu alternatif yang dibutuhkan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pemanfaatan teknologi pada zaman saat ini menjadi salah satu 

hal penting agar proses kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah dijalankan oleh pendidik dan peserta 

didik.  

 

SIMPULAN 
Penelitian ini menghasilkan produk e-modul berbantuan Flip PDF Professional pada mata pelajaran Administrasi 

Umum kelas X OTKP dengan karakteristik produk yaitu materi yang disajikan terkait dengan KD 3.7 Menerapkan 

penataan surat/dokumen dan 4.7 Melakukan penataan surat/dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku terdapat video 

pembelajaran, latihan soal mandiri, lembar kerja peserta didik, serta soal evaluasi yang terhubung dengan google form.  

Hasil validasi ahli materi dan ahli media memperoleh penilaian dengan kategori skor sangat valid, sedangkan uji coba 

pada peserta didik memberikan respon positif, yakni dinyatakan menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

Hasil rata-rata yang diperoleh dari angket kemandirian belajar peserta didik mendapatkan nilai dengan kategori tinggi. 

Dengan demikian E-modul yang dikembangkan efektif untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung baik secara daring maupun luring.   
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Abstrak 
Teknologi dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang masih asing ditelinga, berbagai kemajuan teknologi yang 

telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Teknologi menawarkan keefektifan dan keefisienan untuk para peserta didik belajar, memahami materi, serta 

mengasah kemampuan dalam satu media pembelajaran yang praktis. Pada hal ini yang dimudahkan tidak hanya 

para peserta didik, namun guru juga dapat mengasah kemampuan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi 

yang ada untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan baik secara online maupun offline atau 

jarak jauh, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini dimana segala kegiatan diluar rumah harus 

dilaksanakan dengan tetap berada didalam rumah, demi mengurangi resiko penularan virus yang semakin parah. 

Maka dari itu perlu adanya pengembangan lebih lanjut dengan pemanfaatan media pembelajaran yang didukung 

kecanggihan teknologi menjadi alternatif agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana, serta 

materi yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan 

pengembangan R&D mengambil teori dari Sugiyono dan yang telah dimodifikasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif presentase dan uji paired sample t-test. Hasil penelitian dan pengembangan ini 

adalah E-Learning “Learningdoit” berbasis website pada mata pelajaran ototmatisasi tata kelola kepegawaian yang 

telah dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran kepegawaian oleh ahli media, ahli materi, 

serta 6 peserta didik uji coba kelompok kecil dan terbukti terdapat perbedaan hasil belajar secara signifikan pada 

uji coba kelompok besar dimana hasil posttest lebih tinggi dari pada pretest. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

“Learningdoit” layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. 

Kata Kunci: E-Learning, Website, Hasil Belajar, Media Pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 
Teknologi pada masa ini berkembang semakin pesat setiap tahunnya, dengan adanya teknologi yang semakin 

canggih membantu manusia untuk melakukan perkerjaannya semakin cepat dan praktis. Pada masa pandemi ini semua 

kegiatan dari bekerja, bersekolah, dan beribadah harus dilakukan dari rumah demi mengurangi penularan dari virus yang 

semakin parah. Dalam hal ini kemajuan dari teknologi sangat dibutuhkan untuk kelancaran segala aktivitas dari jarak 

jauh, berbagai instasi atau lembaga dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah ada sebaik mungkin. 

Begitu juga dengan sekolah, pemerintah mewajibkan semua sekolah yang berada pada zona merah hingga hitam untuk 

tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online hingga daerah tersebut berada pada kondisi aman dan siap 

kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penyebaran virus ini terbilang sangat cepat di Indonesia  

sejak awal tahun 2020 (Kennedy and Suhendarto, 2020; Krishnamurthy, 2020) 

Pada kondisi inilah sekolah beserta guru diharuskan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh semaksimal mungkin dan dituntut untuk lebih kreatif dan praktis dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara daring. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ellul and Wilkinson, (2011) bahwa teknologi 

sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan mellmiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. 

Selain itu di era generasi milenial, sudah menajadi kewajiban seorang guru harus bisa mengoperasikan berbagai media 

elektronik seperti smartphone, laptop dan memanfaatkan layanan internet untuk memudahkan kegiatan pembelajaran 

yang telah banyak menggunakan kecanggihan teknologi. Pada penelitian yang dilakukan Rusyan (dalam Yusrizal dkk, 

2019) mengatakan bahwa untuk memiliki kemampuan dan keahlian, para guru dituntut meningkatkan pengetahuan, 

memakai dan menguasai teknologi, baik itu komputer maupun alat-alat teknologi lainnya yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran.. Hal ini sejalan dengan pendapat Lie (dalam Putri and Hartati, 2020) bahwa seorang    guru    dituntut    
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memiliki    keterampilan    berupa    strategi    dalam    meramu pembelajarannya.   Guru   tidak   hanya   memiliki   strategi   

pembelajaran   tetapi   juga mengkombinasikan TIK dalam pembelajarannya. Pemanfaatan mobile learning diungkapkan 

oleh (González dkk, 2015) bahwa mobile learning dapat memberikan kontribusi yang positif kepada peserta untuk 

mengakses bahan belajar ataupun sebagai media pembelajaran.  

Memanfaatkan e-learning dalam masa ini merupakan solusi terbaik untuk memudahkan kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih efektif serta efisien hal ini sejalan dengan pendapat Li dan Gao (2012) yang menyatakan bahwa 

menggunakan e-learning dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta menjadi tantangan 

tersendiri dalam menghadapi kemajuan teknologi yang ada dan segala perubahan yang ada. Sementara menurut (Ariyan 

dkk, 2019) e-learning adalah suatu jenis pembelajaran jarak    jauh    yang    menggunakan    teknologi informasi    atau 

internet. Serta Memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran dapat memberikan kemudahan para siswa dalam 

mencari bahan belajar dan soal latihan untuk melatih kemampuan siswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kitchenham, 

(2011) bahwa pemanfaatan smartphone dalam program pendidikan menjadikan perangkat ini sebagai salah satu bentuk 

alternatif dalam pengembangan media.  

Menggabungkan sebuah Kuis dalam media pembelajaran sebagai game edukasi hal tersebut mampu mengasah 

kreativitas siswa dalam belajar, siswa tidak hanya mendapat sebuah materi namun juga dapat mengasah kemampuannya 

terhadap kepemahaman materi. Pada penelitian yang dilakukan Prensky, (2012) game edukasi adalah game yang didesain 

untuk belajar, tapi tetap bisa menawarkan bermain dan bersenang-senang. 

Pemanfaatan website sebagai media pembelajaran sangat dianjurkan untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran secara virtual. Website memiliki banyak keunggulan dari berbagai sisi dan memberikan banyak kemudahan 

bagi para pengguna. Contohnya website bisa dibuka diberbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dengan 

berbagai sistem yang berbeda kapan saja dan dimana saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanson, (2000) bahwa Web 

merupakan sistem hypermedia yang berarea luas yang ditujukan untuk diakses secara universal, salah satu kuncinya 

adalah kemudahan tempat seorang atau perusahaan dapat menjadi bagian dari web berkontribusi pada web.  

Sedangkan menurut Roy (dalam Aldiab dkk, 2019) Learning Management System (LMS) adalah istilah luas yang 

biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai sistem layanan pendidikan yang disediakan secara online untuk siswa, 

guru, dan manajer. Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) adalah istilah luas digunakan untuk berbagai sistem yang 

mengatur dan menyediakan akses ke layanan pembelajaran online untuk siswa, guru, dan administrator.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMK Cendika Bangsa Kepanjen, bahwa sebenarnya SMK Cendika 

Bangsa Kepanjen telah menggunakan media pembelajaran yang baik seperti website e-learning SMK Cendika Bangsa 

Kepanjen, hanya saja website e-learning tersebut tidak memiliki keamanan atau tidak diberi batasan khusus untuk 

pengguna siswa dan guru SMK Cendika Bangsa Kepanjen, sehingga orang luar pun bisa mengakses e-learning tersebut, 

dan setelah melakukan observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran media website e-learning SMK Cendika Bangsa 

Kepanjen tidak digunakan karena masi dalam percobaan, melainkan memanfaatkan layanan google classroom. Untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran secara daring berjalan lancar, peneliti ingin mengembangkan aplikasi belajar berbasis 

website yang bisa di akses dengan mudah melalui Smartphone pribadi para siswa. Media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh penulis yaitu bernama “LEARNINGDOIT”.  

Website ini dapat diakses oleh guru maupun siswa dan memungkinkan guru untuk mengupload materi dari mata 

pelajaran, tugas, serta membuat kuis di dalam website. Sedangkan siswa dapat mengakses materi pelajaran, melihat tugas, 

serta mengerjakan kuis. Tujuannya agar siswa dapat mengakses materi dan belajar dari satu sumber aplikasi yang praktis, 

serta dapat digunakan oleh guru sebagai media penunjang kegiatan pembelajaran yang kreatif juga inovatif. 

“LEARNINGDOIT” merupakan aplikasi berbasis website penunjang dalam kegiatan belajar siswa baik dilaksanakan 

secara online maupun offline. Mata pelajaran yang di ujicobakan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Otomatisasi 

Tata Kelola Kepegawaian kelas XI Bab Sumpah Pegawai. Menurut penelitian sebelumnya Secara keseluruhan, peserta 

merasa positif tentang kemudahan yang dirasakan dengan penggunaan e-learning van Buschbach, dkk (2020). 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan R&D mengambil teori dari Sugiyono dan yang 

telah dimodifikasi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk, mengetahui kelayakan 

dari media pembelajaran e-learning berbasis website “Learningdoit”, dan mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum 

menggunakan media dan setelah menggunakan media yang dikembangkan.  
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Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu melakukan penelitian observasi secara langsung pada lingkungan 

sekolah guna mengetahui permasalahan yang ada pada sekolah. Langkah kedua yang dilakukan yaitu mengumpulkan 

data dan informasi yang digunakan dapat sebagai bahan dalam perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan. Langkah ketiga yaitu menentukan desain produk yang akan dikembangkan sesuai dengan 

perencanaan pada langkah kedua, yang kemudian akan menjadi solusi dari permasalahan yang ditemukan pada langkah 

pertama. Langkah keempat adalah melakukan validasi desain yang dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan sebuah 

media dan materi yang akan diuji oleh pakar atau ahli yang sudah berpengalaman. Tahap pra-validasi desain dilakukan 

dengan mengkonsultasikan produk awal kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan awal. Setelah 

melakukan pra-validasi, kemudian media dinilai oleh para validator yaitu ahli media dan ahli materi. Langkah kelima 

adalah melakukan perbaikan bagian-bagian dari produk yang belum memenuhi kriteria dan memerlukan perbaikan 

lanjutan untuk menghasilkan produk yang diharapkan sesuai dengan saran dan masukan dari langkah keempat. Langkah 

keenam, media yang telah selesai dilakukan perbaikan, tahap selanjutnya diuji cobakan kepada 6 peserta didik. Langkah 

ketujuh, merevisi produk media pembelajaran apabila masih terdapat kekurangan pada saat uji coba produk, revisi 

dilakukan berdasar pada masukan dari 6 peserta didik dengan link e-learning berbasis website www.learningdoit.com. 

Langkah kedelapan, uji coba pemakaian dilakukan kepada peserta didik kelas XI OTKP yang diuji cobakan pada 

kelompok besar untuk mengukur kelayakan dari produk media pembelajaran yang dibuat. Langkah kesembilan, setelah 

e-learning berbasis website dilakukan 2 kali pengujian dan telah dinyatakan efektif dan layak, maka tahap selanjutnya 

adalah e-learning dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar baik yang dilakukan secara tatap 

muka maupun secara daring. 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Sumber: Sugiyono (2009: 409) 

 

Data yang dihasilkan pada penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif berupa data 

hasil validasi ahli media, validasi ahli materi, data hasil uji coba kelompok kecil, dan data hasil belajar peserta didik. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh dari penarikan kesimpulan berdasarkan pada kritik dan saran dari ahli media, ahli 

materi, dan 6 peserta didik. Data hasil validasi ahli media, ahli materi, dan peserta didik dianalisis menggunakan metode 

deskriptif presentase guna menunjukkan tingkat kelayakan media pembelajaran e-learning. Data hasil belajar peserta didik 

dianalisis menggunakan uji paired sample t-test guna mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik sebelum 

menggunakan dan sesudah menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis website. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu berupa e-learning “Learningdoit” berbasis 

website pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas. Setelah mengetikan link e-leaning pada papan 

pencarian browser, peserta didik dapat memulai penggunaan website dengan login atau register terlebih dahulu, 

kemudian peserta didik dapat mengakses semua fitur yang telah tersedia. Untuk petunjuk cara register atau login dan 

cara penggunaan website dapat dipelajari dalam buku panduan penggunaan, berikut link download buku panduan: 

https://drive.google.com/file/d/1Ou_Ds3uRX8ha2K266gWQoRpIHyl5P1_G/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Ou_Ds3uRX8ha2K266gWQoRpIHyl5P1_G/view?usp=sharing
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Hasil validasi website “Learningdoit” oleh ahli materi, ahli media, dan peserta didik uji coba secara keseluruhan 

disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1. Hasil Validasi Produk 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 85.7% Sangat Valid 

2. Ahli Media 82.8% Sangat Valid 

3. Peserta Didik Uji Coba Kelompok Kecil 86.4% Sangat Valid 

 Rata-rata 84.96% Sangat Valid 

Table 1 Table used by permission ©Erdiantika, Firda.  2021. Datahasilvalidasikeseluruhan 

 

Berdasarkan pada Tabel 1, diketahui bahwa rata-rata presentase validasi ahli media, materi, dan respon pengguna 

secara keseluruhan sebesar 84.96%, sehingga dapat disimpulkan media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti 

yaitu e-learning website “Learningdoit”, dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran Otomatisasi 

tata kelola kepegawaian di SMK Cendika Bangsa Kec. Kepanjen. Hal ini sejalan dengan pendapat Sejati dan Koeswanti 

(2020) validasi dilakukan untuk melihat kelayakan dan kualitas media yang dikembangkan.  Setelah media pembelajaran 

yang dikembangkan dinyatakan berkualitas dan layak untuk dipakai, guru dapat memanfaatkan media untuk proses 

pembelajaran dan senada dengan penelitian sebelumnya, dimana hasil validasi ahli materi, ahli media dan uji coba 

kelompok kecil dijadikan dasar penentuan apakah media pembelajaran yang dikembangkan layak atau tidak digunakan 

dalam pembelajaran (Saeroji, 2014). 

 

 

Gambar 2. Tampilan Website Learningdoit 

 

Titik pengukuran berupa validitas mengacu pada hasil pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

banyak aspek dalam ranah kuantitatif pada instrumen pengukuran yang dinyatakan dengan skor (Hendryadi, 2017). 

Learningdoit menyajikan fitur video pembelajaran, fitur materi, fitur pengumpulan tugas, fitur pengerjaan latihan soal 

atau kuis yang dapat langsung diketahui nilai yang diperoleh pada akhir pengerjaan. Efisiensi dan penggunaan teknologi 

yang efektif tergantung pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak (Afshari et al., 2009; Agbo, 2015; Gandal 

et al., 2000). Berikut ini tampilan dari website Learningdoit yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini: 

Sedangkan hasil uji paired sample t-test pada data hasil belajar pretest dan posttest disajikan dalam Tabel 2 berikut 

ini: 

1. Uji Prasyarat Analisis Ranah Kognitif 

Uji prasyarat analisis data dilakukan melalui uji normalitas. Uji normalitas dilakukan agar mengetahui tingkat 

distribusi normal populasi penelitian (Lastrijanah dkk, 2017). 
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Tabel 2 Prasyarat Analisis Ranah Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa data tingkat hasil belajar pretest memiliki nilai signifikansi yaitu 0.018 lebih 

besar dari nilai (α=0,05) maka data terdistribusi normal, sedangkan tingkat hasil belajar pada posttest signifikansi adalah 

0,014 besar dari nilai (α=0,05) maka data dikatakan terdistribusi normal, karena kedua data terdistribusi normal maka 

dilanjutkan dengan uji statistik compare means menggunakan uji paired sample t-test.  

 

2. Uji Paired Sample t-test Ranah Kognitif 

 

Tabel 3 Uji Paired Sample t-test Ranah Kognitif 

 

 

 

 

 

Pada output SPSS Tabel 3, ditunjukkan ringkasan hasil data statistik dari sampel data nilai pretest dan posttest, 

untuk nilai mean pretest diperoleh nilai 57.71 dan mean posttest adalah 74.57. Jumlah responden yang digunakan untuk 

subjek pada penelitian ini adalah sebanyak 35 orang. Dikarenakan nilai mean pada pretest < posttest maka secara 

deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest.  

Peningkatan hasil belajar disebabkan peserta didik yang menggunakan e-learning “Learningdoit” berbasis website 

dapat diakses menggunakan smartphone android sehingga lebih fleksibel dan memudahkan peserta didik melakukan 

pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Dalam proses pembelajaran peserta didik pada posttest yang menggunakan e-

learning “Learningdoit” peserta didik dapat mengelolah belajarnya sendiri, serta dapat mencari solusi ketika kesulitan 

memahami materi dengan dapat memilih materi berupa tulisan atau berupa video pembelajaran. Sedangkan pada saat 

prettest atau sebelum menggunakan e-learning “Learningdoit” belum dapat mengelolah strategi belajarnya sehingga 

mereka belum dapat mencari solusi ketika memahami materi yang diberikan oleh guru melalui media power point. 

Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Tabuenca et al. (2015) bahwa pembelajaran berbasis mobile learning dapat 

membantu dirinya sendiri dalam melakukan pembelajaran seperti memanajemen waktunya. 

 

3. Uji Prasyarat Analisis Ranah Psikomotorik 

 

Tabel 4 Uji Prasyarat Analisis Ranah Psikomotorik 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa data tingkat hasil belajar pretest memiliki nilai signifikansi yaitu 0.011 lebih 

besar dari nilai (α=0,05) maka data terdistribusi normal, sedangkan tingkat hasil belajar pada posttest signifikansi adalah 

0,019 besar dari nilai (α=0,05) maka data dikatakan terdistribusi normal, karena kedua data terdistribusi normal maka 

dilanjutkan dengan uji statistik compare means menggunakan uji paired sample t-test.  

  Shapiro-Wilk 

Test Kelompok Statistic Df Sig. 

Pre_Test .922 34 .018 

Post_Test .921 36 .014 

Table 2 used by permission ©Erdiantika, Firda. 2021. Hasilujinormalitashasilbelajar. 

  Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PreTest 57.71 35 18.164 3.070 

 PostTest 74.57 35 13.793 2.331 
Table 3 used by permission ©Erdiantika, Firda. 2021. Hasilujipairedsamplet-test 

  Shapiro-Wilk 

Test Kelompok Statistic Df Sig. 

Pre_Test .916 35 .011 

Post_Test .926 36 .019 

Table 4 used by permission ©Erdiantika, Firda. 2021. Hasilujinormalitashasilbelajar 
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4. Uji Paired Sample t-test Ranah Psikomotorik 

 

Tabel 5 Uji Paired Sample t-test Ranah Psikomotorik 

 

 

 

 

 

 

 

Pada output SPSS Tabel 5, ditunjukkan ringkasan hasil data statistik dari sampel data nilai pretest dan posttest, 

untuk nilai mean pretest diperoleh nilai 66.29 dan mean posttest adalah 78.29. Jumlah responden yang digunakan untuk 

subjek pada penelitian ini adalah sebanyak 35 orang. Dikarenakan nilai mean pada pretest < posttest maka secara 

deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Pengaruh media pembelajaran M-

Learning terhadap hasil belajar peserta didik juga dibuktikan oleh Putra (2017) yang menunjukan bahwa media 

pembelajaran berbasis android dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan, memiliki pengaruh 

positif dalam pembelajaran, dan terbukti memiliki perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk berupa e-learning berbasis website pada mata pelajaran 

Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Learningdoit dapat diakses melalui 

link www.learningdoit.com dari berbagai jenis browser yang dimiliki oleh pengguna dan pada berbagai perangkat yang 

dimiliki pengguna seperti laptop, tablet, smartphone, dan komputer. 

Media pembelajaran pada penelitian ini telah dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam mata 

pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian melalui validasi oleh ahli materi, ahli media serta uji coba kelompok kecil. 

Learningdoit dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada uji coba kelompok besar berdasarkan hasil uji paired 

sample t-test. Learningdoit juga memungkinkan pembelajaran kapanpun dan dimanapun, baik secara online maupun 

offline atau tatap muka, sehingga e-learning ini berguna apabila pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan bertatap 

muka secara langsung atau secara dilaksanakan secara online. 

Learningdoit hanya bisa digunakan apabila terdapat sinyal internet dan materi yang terdapat pada website belum 

dapat diunduh, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mengembangkan media pembelajaran berbasis website ini agar 

dapat mengunduh materi yang tersedia di website. 
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Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Malang dan SMK Cendika Bangsa Kec. Kepanjen yang 

telah memfasilitasi dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ini.  

 

DAFTAR REFERENSI 
Afshari, M., Bakar, K.A., Luan, W.S., Samah, B.A., Fooi, F.S., 2009. FACTORS AFFECTING TEACHERS’ USE OF  

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. Int. J. Instr. 28. 

Agbo, I.S., 2015. Factors Influencing the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching and  

Learning Computer Studies in Ohaukwu Local Government Area of Ebonyi State-Nigeria. J. Educ. Pract. 17. 

http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/20674/21262 

Aldiab, A., Chowdhury, H., Kootsookos, A., Alam, F., Allhibi, H., 2019. Utilization of Learning Management Systems  

(LMSs) in higher education system: A case review for Saudi Arabia. Energy Procedia 160, 731–737. 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.186 

Ariyan, F.R., Rokhmawati, R.I., Brata, K.C., n.d. Pengembangan Antarmuka Website E-Learning untuk Meningkatkan  

  Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PreTest 66.29 35 15.356 2.596 

 PostTest 78.29 35 15.240 2.576 

Table 5 used by permission ©Erdiantika, Firda. 2021. Hasilujipairedsamplet- 

http://www.learningdoit.com/


Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

101 
 

Minat Belajar Pemrograman Dasar Dalam Bahasa Pemrograman Java bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Brawijaya 9. 

Ellul, J., Wilkinson, J., 2011. The technological society: a penetrating analysis of our technical civilization and of the  

effect of an increasingly standardized culture on the future of man, [Nachdruck der Ausgabe] New York, Knopf. 

ed, A Vintage book. Vintage books, New York, NY. 

Gandal, N., Kende, M., Rob, R., 2000. The Dynamics of Technological Adoption in Hardware/Software Systems: The  

Case of Compact Disc Players. RAND J. Econ. 31, 43–61. https://doi.org/10.2307/2601028 

González, M. Á., González, Manuel Á., Martín, M.E., Llamas, C., Martínez, Ó., Vegas, J., Herguedas, M., Hernández,  

C., 2015. Teaching and Learning Physics with Smartphones: J. Cases Inf. Technol. 17, 31–50. 

https://doi.org/10.4018/JCIT.2015010103 

Hanson, W.A., 2000. Principles of internet marketing. South-Western College Pub, Cincinnati, Ohio. 

Hendryadi, H., 2017. Validitas Isi: Tahap Awal Pengembangan Kuesioner. J. Ris. Manaj. Dan Bisnis JRMB Fak. Ekon.  

UNIAT 2, 169–178. https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i2.47 

Kennedy, R., Suhendarto, B.P., 2020. Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa  

Pandemi Covid-19. J. Pembang. Huk. Indones. 2, 188–204. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205 

Kitchenham, A. (Ed.), 2011. Models for interdisciplinary mobile learning: delivering information to students.  

Information Science Reference, Hershey, PA. 

Krishnamurthy, S., 2020. The future of business education: A commentary in the shadow of the Covid-19 pandemic.  

J. Bus. Res. 117, 1–5. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.034 

Little, B., 2013. Issues in mobile learning technology. Hum. Resour. Manag. Int. Dig. 21, 26–29.  

https://doi.org/10.1108/09670731311318361 

Little, B., 2012. Effective and efficient mobile learning: issues and tips for developers. Ind. Commer. Train. 44, 402– 

407. https://doi.org/10.1108/00197851211267983 

Muhson, A., 2010. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. J. Pendidik. Akunt. Indones. 8.  

https://doi.org/10.21831/jpai.v8i2.949 

Ngafifi, M., 2014. Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. J. Pembang.  

Pendidik. Fondasi Dan Apl. 2. https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616 

Nur N. S, D., Sutarni, N., 2017. Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik Sebagai Determinan Terhadap Produktivitas  

Kerja Pegawai. J. Pendidik. Manaj. Perkantoran 2, 40. https://doi.org/10.17509/jpm.v2i2.8104 

Prensky, M., 2012. From digital natives to digital wisdom: hopeful essays for 21st century learning. Corwin, Thousand  

Oaks, Calif. 

Purwanto, P., Ramadhan, A.N., 2017. Pengembangan dan Unjuk Kerja Sistem Kearsipan Elektronik PSPAP.  

EFISIENSI - Kaji. ILMU Adm. 13, 31–65. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v13i2.11676 

Putri, M.P., Hartati, E., 2020. Pelatihan Media Pembelajaran Edmodo Bagi Guru SMK Swakarya Palembang. Jurnal  

Pengabdian Kepada Masyarakat 1, 191–201. 

Saeroji, A., 2014. Inovasi Media Pembelajaran Kearsipan Electronik Arsip (E-Arsip) Berbasis Microsoft Office Access.  

J. Din. Pendidik. 9. https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4893 

Sheng-Hung, C., 2012. Course delivery and module learning via learning objects (knowledge map) in mobile learning  

environment. Asian Assoc. Open Univ. J. 7, 43–54. https://doi.org/10.1108/AAOUJ-07-01-2012-B004 

Tabuenca, B., Kalz, M., Drachsler, H., Specht, M., 2015. Time will tell: The role of mobile learning analytics in self- 

regulated learning. Comput. Educ. 89, 53–74. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.08.004 

van Buschbach, S., van der Meer, C.A.I., Dijkman, L., Olff, M., Bakker, A., 2020. Web-Based Peer Support 

Education  

Program for Health Care Professionals. Jt. Comm. J. Qual. Patient Saf. 46, 227–231.  

https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2019.12.005 

Yusrizal, Y., Hajar, I., Tanjung, S., 2019. Analysis of Elementary School Teachers’ Ability in Using ICT Media and Its  

Impact on the Interest to Learn of Students in Banda Aceh. Bp. Int. Res. Crit. Linguist. Educ. BirLE J. 2, 37–49. 

https://doi.org/10.33258/birle.v2i3.352 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian TTN 2021 

Universitas Negeri Malang 

7 April 2021 

 

102 
 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PELAJARAN SURAT PRIBADI 

DAN SURAT DINAS (SPND) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

MOBILE LEARNING BERBASIS ADOBE ANIMATE CC 

 

Eka Setya Puji Rahayu1, Heny Kusdiyanti 2 
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   setyaeka368@gmail.com 

2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   heny.kusdiyanti.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Pendidikan saat ini mengalami perubahan drastis mulai dari cara belajar, pola berpikir, serta cara bertindak 

peserta didik. System pendidikan kini membutuhkan teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran 

untuk meningkatkan generasi yang berkualitas sehingga mampu bersaing di era revolusi industry 4.0. 

pembelajaran saat ini seharusnya membuat peserta didik menjadi lebh aktif untuk belajar madiri, namun 

dikarenakan sejak Maret 2020 Indonesia terdampak Covid-19 membuat pembelajaran dilakukan secara daring 

(online), sehingga guru dituntut untuk membuat sumber pembelajaran semenarik mungkin pada saat proses 

pembelajaran. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran Mobile 

Learning berbasis Adobe Animate CC untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik di masa 

pandemic, mengetahui kelayakan media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC melalui 

validasi ahli materi, ahli media, dan pengguna media, dan mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik 

yang menggunakan media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC dengan tidak menggunakan 

media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan 

model Research And Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Suparti, teknik analisis yang 

digunakan adalah Uji Mann Whitney. Hasil penelitian dan pengembangan menunjukan bahwa media 

pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC pada mata pelajaran Korespondensi yang diberi nama 

SPnD (Surat Pribadi dan Surat Dinas) telah dinyatakan valid dan layak digunakan berdasarkan dari penilaian 

validasi ahli materi yaitu 85%, ahli media yaitu 91%, dan 6 peserta didik uji coba produk yaitu 94% serta terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar peseta didik pada ranah kognitif dan psikomotorik yang signifikan pada saat 

uji coba pemakaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SPnD layak dan efektif sebagai media pembelajaran 

untuk membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran korespondensi. Media 

pembelajaran SPnD hanya berisikan beberapa kompetensi dasar saja, diharapkan dapat bisa lebih banyak lagi 

materi didalamnya. Media pembelajaran SPnD hanya dapat dibuka di smartphone android diharapkan dapat 

dikembembangkan menggunakan system operasi lain seperti iOS. 

Kata Kunci: Adobe Animate CC, Hasil Belajar, Media Pembelajaran, Mobile Learning 

 

PENDAHULUAN 
Saat ini dunia pendidikan telah terkena dampak covid-19 sejak Maret 2020, untuk mengurangi terjadinya 

tersebar luasnya kemendikbud RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 

dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang menyatakan bahwa kegiatan belajar dilakukan dirumah melalui 

daring/jarak jauh. Pembelajaran daring perlu memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk membantu 

proses kegiatan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Media pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam penyampaian materi dan juga membantu peserta didik mendapatkan materi pembelajaran pada 

saat proses pembelajaran daring (Sakkir et al., 2020; Sholihin et al., 2020; Sutarto et al., 2020). Beberapa penelitian 

sebelumnya telah membuktikan bahwa dengan adanya bantuan media pembelajaran pada proses pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik (Huang et al., 2016; Irawan, 2018; Isnaeni & Agustina, 2018; Muslim et al., 2018; 

Sari & Ghofur, 2020). Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran Mobile Learning berbasis 

Adobe Animate CC, dimana media pembelajaran ini dapat digunakan untuk proses pembelajaran daring/jarak jauh 

(Refnaldi & Elfiona, 2020; Ramud et al., 2018). Kegiatan pembelajaran daring/jarak jauh menggunakan media 

pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diakses karena peserta 
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didik dapat mengakses media tersebut kapanpun dan dimanapun (Matei & Vrabie, 2013; Pratama & Fitriani, 2020; 

Samsudin et al., 2019; van Wyk, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara bersama guru Mata Pelajaran Korespondensi kelas X OTKP, diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran kelas X OTKP SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Kab. Malang melakukan pembelajaran daring 

dengan berbantuan ZOOM dan Google Classroom. Pembelajaran daring ini membuat pembelajaran menjadi 

dipersingkat dari jam normal sehingga membuat guru menyampaikan materi menjadi lebih sedikit dan membuat peserta 

didik menjadi mempelajari materi pembelajaran sendiri. Dari masalah tersebut peneliti berinovasi untuk membuat media 

pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC yang dapat di install pada smartphone android, dan media 

pembelajaran ini dapat digunakan secara offline untuk mata pelajaran Korespondensi yang berisikan materi, soal-soal, 

dan video pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar mandiri. 

 

METODE 
  Penelitian ini menggunakan model Research and Development Borg an Gall yang dimodifikasi oleh Suparti dan di 

modifikasi kembali oleh peneliti menjadi 9 tahapan untuk mempersingkat waktu dan keadaan di lapangan (Febriana & 

Arlianty, 2018; Laily, 2020; Pratomo & Sunardo, 2016; Setiadi et al., 2016). tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

produk, mengetahui kelayakan produk, dan mengetahui perbedahaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan 

media pembelajaran yang dikembangkan dengan peserta didik yang tidak menggunakan media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

  Langkah pertama, peneliti melakukan potensi dan masalah yang terjadi disekolah terutama pada mata pelajaran 

korespondensi kelas X OTKP. Langkah kedua pengumpulan data melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran 

korespondensi. Langkah ketiga desain produk peneliti membuat desain media dan mulai membuat media pembelajaran. 

langkah keempat validasi desain peneliti melakukan uji validasi pada ahli materi dan ahli media. Langkah kelima revisi 

desain peneliti melakukan revisi desain dari kritik dan saran yang diperoleh dari ahli materi dan ahli media. tahap 

keenam uji coba produk peneliti melakukan uji coba produk pada 6 peserta didik untuk mengetahui kelayakan pada 

media pembelajaran. Langkah ketujuh revisi produk peneliti pada tahap ini tidak melakukan revisi karena produk sudah 

baik. Langkah kedelapan uji coba pemakaian peneliti melakukan pada kelas kontrol dan eksperimen untuk mengetahui 

terdapat perbedaan hasil belajar atau tidak antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah kesembilan produksi 

massal peneliti membagikan media pembelajaran kepada SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Kab. Malang melalui 

Link Google Drive berikut ini http://bit.ly/media SPnDUM1 dan dapat diunduh oleh peserta didik sebagai media 

pembelajaran.  

  Data yang dihasilkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, data kuantitatif diperoleh 

melalui data hasil validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba produk dengan 6 peserta didik. Sedangkan data kualitatif 

diperoleh dari kritik dan saran ahli materi, ahli media, dan uji coba produk pada 6 peserta didik. Data hasil validasi ahli 

materi, ahli media, dan uji coba produk pada 6 peserta didik menggunakan metode deskriptif presentase untuk 

menunjukan kelayakan pada media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC. Sedangkan untuk data 

hasil belajar menggunakan uji Mann-Whitney untuk menunjukan adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media pembelajaran Mobile Learning 

berbasis Adobe Animate CC pada mata pelajaran Korespondensi yang terdiri dari 8 menu yang dapat dilihat pada gambar 

2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Tampilan Menu Utama dalam SPnD 

http://bit.ly/media%20SPnDUM1
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  Di “Menu Utama” terdapat menu petunjuk yang berusisikan petunjuk penggunaan media pembelajaran dapat 

dilihat pada gambar 3 berikut ini. 

 

 
Gambar 3. Tampilan Petunjuk SPnD 

  

  Hasil validasi media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC oleh ahli materi, ahli media, dan 

uji coba produk pada 6 peserta didik secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No. Data Presentase Keterangan 

1. Para Ahli Materi dan Ahli Media 88% Sangat valid 

2. Uji Coba Produk 94% Sangat valid 

 Rata-Rata 91% Sangat Valid 

  Table used by permission ©Rahayu, Eka Setya Puji Rahayu, 2020. Datahasilvalidasikeseluruhan 

 

  Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata hasil validase keseluruhan sebesar 91% yang dinyatakan sangat valid 

sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC layak digunakan 

dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Korespondensi X OTKP. Hal ini selaras dengan penelitian dari 

sebelumnya dimana hasil rata-rata validasi keseluruhan dijadikan sebagai penentuan layak tidaknya media 

pembelajaran pada proses pembelajaran (Aminatus Zahroh, Zainal Abidin, 2019; Hidayat, 2018; Ulfa & Siburian, 2018; 

Wardoyo, 2016).  Pengukuran validitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak data kuantitatif yang diperoleh 

dari jumlah skor pada instumen (Hendryadi, 2017). 

  Media Pembelajaran SPnD memiliki ukuran file sebesar 39 MB dengan berisikan berbagai fitur didalamnya yang 

dapat mempermudah peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif dan 

psikomotorik. Untuk mengukur adanya perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah kognitif 

peneliti menggunakan uji normalitas dan Hasil uji Mann-Whitney. 

1. Uji Normalitas 

  Hasil uji normalitas data hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan 

dalam tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 Data Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Kognitif 

Kelas 

Eksperimen 

.303 29 .000 .561 29 .000 

Kelas Kontrol .195 32 .003 .904 32 .008 

 Table used by permission ©Eka, Setya Puji Rahayu. 2020. Hasilujinormalitashasilbelajarranahkognitif 

 

  Pada Tabel 2 menunjukan bahwa data nilai hasil belajar kelas eksperimen memperoleh nilai signifikansi 0,000 

sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai signifikasi 0,003 nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat diambil 

keputusan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal sehingga langkah selanjutnya adalah uji Mann-Whitney. 
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2. Uji Mann-Whitney 

  Hasil uji Mann-Whitney data hasil belajar peserta didik pada kelass eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Data Hasil Uji Mann-Whitney Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Test Statisticsa 

 Hasil Belajar Peserta Didik 

Mann-Whitney U 231.000 

Wilcoxon W 759.000 

Z -3.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

 Table used by permission ©Rahayu, Eka Setya Puji. 2020. Hasilujimann-whitneyhasilbelajarranahkognitif 

 

  Pada Tabel 3 menunjukan bahwa hasil uji Mann-Whitney yang diperoleh dari kedua sampel yaitu 0,000 nilai ini 

lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah kognitif. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari (Permatasari et al., 

2017; Putra et al., 2017) yang menunjukan bahwa dengan adanya media pembelajaran dapat membantu meningkatkan 

hasil belajar peserta didik secara signifikan dan memiliki pengaruh positif dalam proses pembelajaran. 

  Sedangkan untuk mengukur adanya perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah 

psikomotorik peneliti menggunakan uji normalitas dan Hasil uji Mann-Whitney. 

1. Uji Normalitas 

  Hasil uji normalitas data hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan 

dalam Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4 Data Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Kognitif 

Kelas Eksperimen .218 29 .001 .848 29 .001 

Kelas Kontrol .184 32 .007 .926 32 .030 

Table used by permission ©Eka, Setya Puji Rahayu. 2020. Hasilujinormalitashasilbelajarranahkognitif 

 

 Pada Tabel 4 menunjukan bahwa data nilai hasil belajar kelas eksperimen memperoleh nilai signifikansi 0,001 

sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai signifikasi 0,007 nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat diambil 

keputusan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal sehingga langkah selanjutnya adalah uji Mann-Whitney. 

2. Uji Mann-Whitney 

 Hasil uji Mann-Whitney data hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5 Data Hasil Uji Mann-Whitney Hasil Belajar Ranah Psikomotik 

Test Statisticsa 

 Hasil Belajar Peserta Didik 

Mann-Whitney U 305.500 

Wilcoxon W 833.500 

Z -2.354 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 

 Table used by permission ©Rahayu, Eka Setya Puji. 2020. Hasilujimann-whitneyhasilbelajarranahpsikomotorik 
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  Pada Tabel 5 menunjukan bahwa hasil uji Mann-Whitney yang diperoleh dari kedua sampel yaitu 0,019 nilai ini 

lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah kognitif. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari (Laksono Putro & 

Sujatmiko, 2018; Muazizah et al., 2016) yang menjelaskan bahwa dengan adanya media pembelajaran membuat terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah psikomotorik. 

 

SIMPULAN 
  Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan berupa media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe 

Animate CC pada mata pelajaran korespondensi yang diberi nama SPnD. Media pembelajar ini dikembangkan untuk 

dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X OTKP. Media pembelajaran Mobile Learning berbasis 

Adobe Animate CC dapat di download melalui link http://bit.ly/media SPnDUM1 serda dapat diakses oleh peserta didik 

secara offline. 

  Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti telah dinyatakan ‘sangat valid’ dan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran Korespondensi melalui ahli materi, ahli materi, dan uji coba produk pada 6 peserta didik.  

Media pembelajaran Mobile Learning berbasis Adobe Animate CC dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar 

peserta didik yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ranah kognitif dan ranah psikomotorik melalui 

uji Mann-Whitney. Media pembelajaran SPnD ini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun juga dapat digunakan 

secara mandiri tidak harus pada saat jam pembelajaran saja, sehingga media pembelajaran SPnD dapat digunakan 

peserta didik untuk melatih belajar mandiri sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

  Media pembelajaran SPnD hanya berfokus pada beberapa kompetensi dasar saja yaitu 3.6 menerapkan 

pembuatan surat pribadi, 4.6 membuat surat pribadi, dan 3.7 menganalisis surat dinas, 4.7 membuat surat dinas. Media 

pembelajaran SPnD hanya dapat dioperasikan pada smartphone android saja, sehingga diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya mengembangkan media pembelajaran yang dapat dioperasi lainnya seperti iOS. 
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