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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat juga didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan 

secara sadar dan terencanaan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran 

sehingga peserta didik secara aktif mampu untuk mengembangkan potensi yang ada 

di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang 

baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang 

diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Dari pengertian pendidikan di atas dapat 

terlihat bahwa pendidikan adalah suatu proses yang penting dalam kehidupan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing manusia serta tingkah laku manusia dalam 

melakukan hal baik maupun hal buruk. Hal ini sesuai dengan ungkapan Nurseto 

(2011: 2) yang menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran menuntut dikuranginya 

metode ceramah dan digantikan dengan penggunaan media yang sesuai dengan 

kemajuan teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran karena kini peran media 

pembelajaran menjadi semakin penting. 

Konsep pembelajaran saat ini agar peserta didik menemukan dan 

mentransformasikan pengetahuan sendiri, serta mengecek informasi baru dengan 

yang sudah ada dalam ingatannya dan mengembangkan informasi atau kemampuan 

yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan tempat pada waktu peserta didik hidup. 

Pada prosesnya peserta didik adalah subyek yang memiliki kemampuan untuk 

mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya. 
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Pembelajaran merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada peserta didik 

untuk mengonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya agar benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan untuk dirinya dan berupaya 

mewujudkan ide-idenya. Karena proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses menyampaian pesan dari sumber pesan melalui media 

tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah bahan ajar 

sesuai kurikulum (Sadiman dkk, 2010: 12). 

Sumber pesan saluran/media dan penerima adalah komponen-komponen proses 

komunikasi yang dilakukan. Pesan yang disampaikan berisi ajaran untuk didikan 

yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sumber pesan tidak hanya berasal dari 

pendidik, bisa juga bersumber dari peserta didik, orang lain, media cetak, media 

elektronik, internet dan sumber lainnya, sedangkan peserta didik sebagai penerima 

pesan selama proses pembelajaran berlangsung. Proses komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik adakalahnya berhasil dan adakalanya tidak berhasil (Rahma, 2015: 

6). Bentuk ketidak berhasilan tersebut dalam memahami apa yang didengar, dibaca, 

dilihat dan diamati peserta didik. Bentuk komunikasi yang tidak berhasil berimplikasi 

pada tidak tercapainnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Proses komunikasi 

yang tidak berhasil, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran fisika di sekolah dapat 

disebabkan karena karakteristik ilmu fisika sebagai ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari materi dan energi bersifat abstrak. 
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Ilmu fisika dalam perkembangannya telah berkontribusi banyak dalam hal 

menciptakan pengetahuan baru yang merupakan buah pemikiran manusia 

berdasarkan pengamatan dan eksperimen hingga mendorong kemajuan pengetahuan 

dan teknologi hingga saat ini. Fisika merupakan cabang ilmu sains yang mempelajari 

tentang gejala alam terkait dengan materi dan energi. Kajian ilmu fisika mengenai 

materi dan energi merupakan kajian ilmu alam yang abstrak,ditinjau secara 

makroskopis maupun mikroskopik. Kaitannya dalam proses pembelajaran di sekolah, 

pendidikan perlu menyusun strategi yang tepat agar komunikasi dalam proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Sadiman (2010: 2) mengemukakan 

bahwa proses belajar mengajar hakikatnya merupakan proses komunikasi, suat proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu kepada 

penerima pesan. 

Mobile Learning adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, dimana 

pembelajar dapat mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran, kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut akan meningkatkan 

perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi pervasif dan 

dapat mendorong motivasi peserta didik kepada pembelajaran sepanjang hayat. Selain 

itu dibandingkan pembelajaran konvensional, Mobile Learning memungkinkan 

adanya lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi dan berinteraksi secara informal 

diantara pembelajar. 
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Menurut Taryadi (2010: 32), bahwa Mobile Learning merupakan model 

pembelajaran yang dilakukan antar tempat atau lingkungan dengan menggunakan 

teknologi yang mudah dibawa pada saat belajar dengan membawa telpon genggam 

(Mobile) dengan berbagai fitur dan aplikasi yang ada. Pembelajaran yang berbasiskan 

ponsel ini termasuk baru. 

Dalam penelitian pengembangan media mobile learning dapat juga dilakukan 

oleh beberapa peneliti meliputi: seperti Yesica Puspita Rachma, Danang Setyadi, dan 

Helti Lygia Mampouw yang dapat penelitian “Pengembangan Mobile Learning 

Barusikung Berbasis Android Pada Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung” dan Nining 

Gagese, Unggul Wahyono dan Yusuf Kendek yang dapat melakukan penelitian 

“Pengembangan Mobile Learning Berbasis Android Pada Materi Listrik Dinamis”. 

Dapat menyimpulkan bahwa hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukan mobile 

learning dapat membantu siswa mempelajari dan memahami konsep yang diberikan. 

Namun dari kedua penelitian masih memiliki kelemahan adalah, hanya dapat diinstal 

pada smartphone berbasis android, belum digunakan atau diterapkan fungsi math 

dalam proses memasukan rumus fisika. Rumus yang ada masih dalam bentuk file 

gambar yang diubah bentuknya menjadi gambar vektor untuk mengakali tampilan 

agar tidak terkesan seperti file gambar sehingga membutuhkan tambahan waktu 

hanya untuk menampilkan rumus-rumus fisikanya. Selain itu, dan ditemukannya 

error pada pada tampilan tab layout ditipe android tertentu yang telah ditargetkan. 
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Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dengan memberikan angket terhadap 

guru mata pelajaran fisika di SMP Negeri 3  Kota Ternate, dan model pembelajaran 

di sekolah masih cenderung memakai model konvesional, discavery learning dan 

problem based learning. Referensi yang meraka gunakan yaitu buku cetak dan 

youtube, dengan memakai buku cetak masih banyak yang belum bisa memahami 

pembelajaran yang diberikan guru. Metode yang digunakan kurang berkesan atau 

kurang menarik, terhadap siswa sehingga siswa malas dan kurang konsen dalam 

pembelajaran. 

Selanjutnya peneliti mengukur kepahaman siswa dengan mengisi angket, yang 

dilakukan oleh siswa SMP Kelas VII dan terdapat 80% siswa yang menganggapan 

sulit materi kalor dan perpindahannya karena media pembelajaran yang digunakan 

kurang menarik, bahan ajar yang mereka gunakan juga terkesan membosankan dan 

100%  siswa belum pernah menggunakan mobile learning disaat pembelajaran fisika 

maupun pembelajaran yang lainnya. Tidak hanya para siswa yang belum pernah 

mengunakan mobile learning, para guru di SMP Negeri 3 Kota Ternate juga belum 

pernah menggunakan mobile learning sebagai bahan ajar yang mereka gunakan untuk 

proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, penelitian termotivasi untuk penelitian 

pengembangkan dengan judul “Pengembangan Mobile Learning Materi Kalor dan 

Perpindahannya pada Pembelajaran Fisika di Sekolah Menengah Pertama” 
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B. Pembatasan Masalah/Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan mobile learning berbasis android 

pada materi kalor  untuk pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana 

mengembangkan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP?” 

rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika 

di SMP? 

2. Bagaimanakah kelayakan pengembangan mobile learning materi kalor pada 

pembelajaran fisika di SMP?  

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menyelidiki pembelajaran dengan 

menggunakan mobile learning ? 

4. Bagaimanakah tanggapan guru fisika terkait penggunaan mobile learning materi 

kalor pada pembelajaran fisika di SMP? 

5. Bagaimana tanggapan siswa terkait penggunaan mobile learning materi kalor 

pada materi fisika di SMP? 
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D.  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. 

2. Menyelidiki kelayakan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di 

SMP. 

3. Menyelidiki bagaimana hasil  belajar siswa setelah melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan mobile learning pada materi kalor. 

4. Mengetahui tanggapan guru terhadap mobile learning materi kalor pada 

pemeblajaran fisika di SMP. 

5. Mengetahui tanggapan siswa terhadap mobile learning materi kalor pada 

pembelajaran fisika di SMP. 

E.  Spesifikasi Produk Penelitian 

  Spesifikasi mobile learning yang diharapkan penelitian ini adalah: 

1. Media yang dihasilkan berupa mobile learning materi kalor yang ditunjukan untuk 

siswa kelas VII di SMP. 

2. Mobile learning yang dikembangkan mengkombinasi teks, gambar, audio, vedio, 

animasi, simulasi interaktif, kuis interaktif, dan evaluasi. 

3. Produk mobile learning yang dikembangkan mengkombinasikan media ofline dan 

media online. 
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4. Mobile learning yang dikembangkan dibuat menggunakan aplikasi Flip PDF 

Profesional (2.4.10.2) 

F. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat dijadikan internatif media pembelajaran yang dapat digunakan     

untuk pembelajaran di kelas. 

2. Bagi siswa, dapat dijadikan sumber belajar untuk dapat belajar mandiri. 

3. Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti mengenai pengembangan media 

pembelajaran mobile learning kemudian dapat di jadikan acuan mengembangkan 

mobile learning untuk materi fisika lainnya. 

G. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan 

 Asumsi dan keterbatasan pengembangan mobile learning pada materi kalor yaitu 

sebagai berikut: 

1. Asumsi  

 Asumsi pengembangan dalam pembuatan mobile learning adalah sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran mobile learning fisika dikembangkan hanya untuk kelas VII 

SMP semester 1 mengacu pada kurikulum 2013. 

b. Mobile learning pada materi kalor bisa digunakan kapan saja dan siswa bisa 

belajar secara mandiri. 
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2. Keterbatasan pengembangan 

 Penelitian pengembangan mobile learning ini memiliki keterbatasan yakin pada 

pengujian media pembelajaran mobile learning fisika hanya sampai pada uji coba 

skala kecil. 

H. Definisi Istilah 

1. Bahar ajar 

 Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pembelajar yang disusun secara 

sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran. 

2. Mobile learning 

 Mobile learning dapat didefinisikan sebagai suata fasilitas atau kelayanan yang 

memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajaran dan content 

yang edukasional yang membantu pencapaian pengetahuan tanpa mempermasalahan 

lokasi dan waktu sehinggga dapat mempermudah proses belajar dan interaksi antara 

peserta didik dengan konsep pelajaran Ally (2004: 36). 

 


