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RINGKASAN 

Pengembangan Model Mobile Learning (M-Learning) Berbasis Moodle untuk 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

(Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si. & Dr. Gusti Yarmi, M.Pd.) 

 

Pembelajaran di perguruan tinggi mengarah pada pembelajaran orang 

dewasa (andragogi) yang menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan 

mengembangkan kemampuan dirinya secara maksimal. Aplikasi m-learning 

dipilih dengan pertimbangan bahwa mahasiswa dan dosen saat ini sudah memiliki 

alat komunikasi canggih berupa handphone yang ternyata pemanfaatannya jarang 

digunakan sebagai media pembelajaran.  

Berdasarkan data bulan Januari 2015 ditemukan bahwa pengguna aktif 

internet di Indonesia adalah 72.7 juta orang, sebanyak 72.0 juta yang memiliki 

akun media sosial aktif, 308.2 juta pengguna handphone, dan 62.0 juta pengguna 

akun media sosial mobile yang aktif. Dijelaskan juga bahwa lamanya waktu yang 

dihabiskan seseorang untuk menggunakan internet dengan mobile phone sebanyak 

3 jam 10 menit. Kecenderungannya orang Indonesia lebih banyak menggunakan 

membuka situs Facebook disusul dengan Whatsapp, Twitter dan media sosial 

lainnya (We are Social`s Compendium of Global Digital Statistics, 2015: 154 - 

161). Hal inilah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang 

Pengembangan Model Mobile Learning (M-Learning) Berbasis Moodle untuk 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi agar mahasiswa bersama dosen dapat 

memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran yang sudah ada dan tidak 

memerlukan biaya tambahan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang akan dimulai dari 

tahap analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. Hasil penelitian berupa 

sebuah model m-learning yang terdiri atas tiga hal yaitu model konseptual dari m-

learning, model prosedural pengembangan m-learning, dan model fisikal berupa 

aplikasi m-learning berbasis Moodle. Penelitian ini baru pada tahap tahun pertama 

sehingga hanya menghasilkan desain m-learning berbasis Moodle yang sudah 

melalui validasi ahli. 

Luaran penelitian yaitu terbitnya buku ajar ber-ISBN, jurnal nasional tidak 

terakreditasi, hak cipta produk, disubmitnya prosiding dan diterima untuk dimuat, 

serta draf jurnal internasional sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat sebagai 

masukan perkembangan ilmu teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi.
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PRAKATA 
 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat Allah SWT 

akhirnya penulisan laporan kemajuan penelitian yang berjudul: Pengembangan 

Model Mobile Learning (M-Learning) Berbasis Moodle untuk Pembelajaran di 

Perguruan Tinggi dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kebermanfaatan handphone untuk digunakan sebagai media pembelajaran tidak 

hanya sebatas pada sarana komunikasi semata. Penelitian ini merupakan hasil 

kerjasama tim dengan berbagai pihak terkait. Untuk itu, kami mengucapkan 

terima kasih kepada Koordinator Prodi PGSD FIP UNJ, Ketua lembaga penelitian 

UNJ, Dekan FIP UNJ yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

Demi menyempurnakan penelitian ini, kami sangat mengharapkan 

masukan dari reviewer internal dan eksternal untuk penyempurnaan laporan 

penelitian ini. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

semua pihak. 

Akhir kata dengan kerendahan hati, semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan rekomendasi keilmuan dan tim peneliti masih berharap masukan 

untuk perbaikan penelitian ini ke arah lebih baik.  

 

 

Jakarta, Agustus 2017 

 

                                                                          Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran di perguruan tinggi berbeda dengan di tingkat sekolah. 

Perbedaannya terletak pada pembelajaran yang mengarah orang dewasa 

(andragogi) menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri, kreatif, mengembangkan 

kemampuan dirinya secara maksimal. Peran dosen mengalami pergeseran dari 

pengajar mengarah pada fasilitator. Dengan terjadinya pergeseran peran dosen, 

maka dosen dituntut untuk menciptakan suatu model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan mahasiswa untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. 

Budaya dengar, catat sudah tidak lagi digunakan. Terutama di era saat ini 

membuat mahasiswa “dikepung” berbagai teknologi canggih. Namun, tidak 

semua mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk keperluan 

pembelajaran. Menurut data US Census Bureau, tercatat pada 2014 jumlah 

pengguna telepon seluler telah menembus angka kurang lebih 281 juta yang 

tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan jumlah penduduk Indonesia 

pada awal 2014 baru mencapai 251 juta jiwa.1  

Berdasarkan data bulan Januari 2015 ditemukan bahwa pengguna aktif 

internet di Indonesia adalah 72.7 juta orang, sebanyak 72.0 juta yang memiliki 

akun media sosial aktif, 308.2 juta pengguna handphone, dan 62.0 juta pengguna 

akun media sosial mobile yang aktif. Dijelaskan juga bahwa lamanya waktu yang 

dihabiskan seseorang untuk menggunakan internet dengan mobile phone sebanyak 

3 jam 10 menit. Kecenderungannya orang Indonesia lebih banyak menggunakan 

membuka situs Facebook disusul dengan Whatsapp, Twitter dan media sosial 

lainnya.2  

                                                             
1 Agung Rajasa, 2015. Pengguna Ponsel di Indonesia Melebihi Jumlah Penduduk. 

http://foto.metrotv-news.com/view/2015/06/26/407789/pengguna-ponsel-di-indonesia-melebihi-

jumlah-penduduk (Diunduh 21 Mei 2016), h. 1 
2 We Are Social, 2015. Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015. http://weare-

social.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-worldwide-2015 (Diunduh 21 Mei 2016), hh. 

154-161 
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Namun, hal ini tidak dibarengi dengan pemanfataan handphone untuk 

dunia pendidikan. Dari sejumlah pengguna handphone di Indonesia ternyata 

sebagian besar hanya diperuntukkan untuk telepon, SMS, Facebook, Instagram, 

dan chatting. Belum banyak yang digunakan untuk pemanfaatan pembelajaran 

dalam dunia pendidikan. Tantangan yang ada adalah belum banyak tersedia 

konten-konten pembelajaran berbasis mobile yang bisa diakses secara luas. 

Kebanyakan konten yang beredar di pasaran masih didominasi konten hiburan 

yang memiliki aspek pendidikan yang kurang.  

Hal ini pun ditambah dengan hasil kuesioner di tahap studi pendahuluan 

yang dibagikan oleh peneliti di bulan Maret 2017 kepada 64 mahasiswa PGSD 

FIP UNJ mata kuliah Perkembangan Peserta Didik menunjukkan ada beberapa 

mahasiswa yang memiliki handphone lebih dari satu. Dibandingkan dengan 

peralatan TIK lainnya, handphone digunakan oleh mahasiswa > 3 jam perharinya. 

Aktivitas yang dilakukan lebih banyak berinteraksi dengan media sosial. Program 

yang paling banyak dibuka oleh mahasiswa yaitu Instagram. Berikutnya yaitu 

Line. Terlihat juga jika Instagram adalah aplikasi yang paling membutuhkan 

waktu sering sekali dibuka perharinya yaitu > 3 jam. Berbeda sekali ketika 

mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan yang hanya membutuhkan < 1 jam 

untuk memanfaatkan internet di handphone dalam mencari informasi.  

Internet lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk keperluan 

membuka Instagram dan berinteraksi dengan media sosial lainnya. Sarana yang 

ada di handphone untuk keperluan pribadi dibandingkan perkuliahan. Jika 

browsing internet di handphone hanya informasi hiburan yang sebagian besar 

mahasiswa lakukan (56.25%). Sisanya membuka informasi tentang hobi, ilmu 

pengetahuan, dan lain-lain. Internet sering digunakan oleh mahasiswa untuk 

mengerjakan tugas kuliah namun sedikit sekali dosen (18.75%) yang sering sekali 

menggunakan internet untuk diskusi di kelas. Padahal sebagian besar mahasiswa 

(75%) sering sekali menggunakan internet karena dianggap murah dan praktis. 

Pada umumnya, mahasiswa tidak sering dilibatkan untuk belajar online baik di 

dalam maupun luar program studi. 
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Kenyataan ini memunculkan kebutuhan akan adanya pengembangan-

pengembangan konten/aplikasi berbasis perangkat bergerak (handphone) yang 

lebih banyak, beragam, murah dan mudah diakses sehingga dipilihlah 

pengembangan model m-learning dengan berbasis Moodle untuk pembelajaran di 

perguruan tinggi yang tidak berbayar dan mudah diakses oleh mahasiswa.  

Moodle merupakan program aplikasi media pembelajaran dalam bentuk 

web. Moodle dapat dibuka baik di komputer maupun handphone. Jika disesuaikan 

dengan judul penelitian ini, maka yang ditargetkan yaitu Moodle dalam 

handphone. Materi-materi dalam bentuk teks, gambar, maupun video diupload ke 

dalam Moodle sehingga mempermudah mahasiswa untuk mengakses di mana saja 

dan dapat dikatakan bahwa Moodle membuat bentuk pembelajaran berubah dari 

tatap muka di dalam kelas menjadi belajar jarak jauh.  

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengembangan Moodle berjudul 

Design and Implementation of Mobile Learning Tools and Resources in the 

Modern Educational Environment of University yang diteliti oleh Vera, dkk. 

Penelitian ini menguji proses desain dan implementasi dari sistem mobile learning 

pada proses pendidikan di perguruan tinggi seperti keuntungan menggunakan m-

learning, persyaratan dasar untuk alat dan sumber daya mobile learning. Hasil 

penelitian menunjukkan dampak positif penggunaan mobile learning pada 

Departemen Matematika Terapan dan Informatika.3 Persamaan penelitian dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti di level perguruan 

tinggi. Bedanya jika penelitian ini hanya menguji tahap desain dan implementasi 

dari mobile learning serta tidak memanfaatkan program aplikasi Moodle 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan dimulai dari tahap 

analisis sampai evaluasi dan menggunakan Moodle sebagai program aplikasi 

mobile learning. Selain itu, penelitian ini dilakukan di luar Indonesia sehingga 

karakteristik pengguna (mahasiswa) yang menggunakannya sudah tentu berbeda. 

                                                             
3 Vera I. Toktarova, Anastasia D. Blagova, Anna V. Filatova, & Nikolai V. Kuzmin, “Design and 

Implementation of Mobile Learning Tools and Resources in the Modern Educational Environment 

of University”. Review of European Studies, Vol. 7, No. 8. Canadian Center of Science and 

Education, http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n8p318 (Diunduh 18 Februari 2017), h. 1 

http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n8p318
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Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mcconatha, Praul, Dan Lynch 

berjudul Mobile Learning in Higher Education: An Empirical Assessment of a 

New Educational Tool menunjukkan hasil yaitu mahasiswa yang memilih untuk 

tidak menggunakan alat mobile learning memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan yang menggunakan perangkat lunak.4 Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pemanfaatan mobile learning dan bukan pada pengembangan 

model mobile learning. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan ini 

akan mengisi pada kajian desain dan pengembangan model mobile learning 

berbasis Moodle sehingga dapat menghasilkan bentuk model mobile learning 

yang efektif dan efisien untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Diharapkan 

nantinya model tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi 

sehingga perlu dilakukan kajian pengembangan untuk melihat efektivitasnya di 

dalam pembelajaran mahasiswa dan dosen. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengembangkan sebuah model 

pembelajaran berbasis e-learning melalui pembuatan aplikasi Mobile Learning 

(m-learning) berbantuan Moodle dengan memanfaatkan handphone android yang 

dimiliki mahasiswa. Di dalam mengembangkan m-learning berbasis Moodle tidak 

akan lepas dari rencana pembelajaran sehingga penelitian ini akan menghasilkan 

baik model maupun rencana pembelajaran dari m-learning berbasis Moodle. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu 

Bagaimana draft model m-learning berbasis Moodle dan rencana pembelajaran di 

perguruan tinggi yang valid? Masalah ini dapat diperinci dengan pertanyaan 

khusus yaitu: 

a. Bagaimana pemanfaatan program aplikasi di handphone untuk proses belajar 

mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ? 

                                                             
4 Douglas Mcconatha, Matt Praul, Michael J. Lynch, “Mobile Learning in Higher Education: An 

Empirical Assessment of A New Educational Tool”. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology – TOJET July 2008 Volume 7 Issue 3 Article 2. http://www.tojet.net/arti-

cles/v7i3/732.pdf (Diunduh 18 Februari 2017), h. 1 

http://www.tojet.net/arti-cles/v7i3/732.pdf
http://www.tojet.net/arti-cles/v7i3/732.pdf
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b. Program aplikasi apa yang paling sering dibuka di handphone oleh 

mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ? 

c. Bagaimana desain awal draft model m-learning berbasis Moodle untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi?  

d. Bagaimana rencana pembelajaran m-learning berbasis Moodle untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi? 

e. Bagaimana draft model m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi setelah melalui uji validasi ahli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain model 

mobile learning dan rencana pembelajaran. Tujuan ini diperinci lagi sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengidentifikasi pemanfaatan program aplikasi di handphone pada 

proses belajar mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ. 

b. Untuk mengetahui program aplikasi apa yang paling sering dibuka di 

handphone oleh mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ 

c. Untuk memperoleh desain awal m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi. 

d. Untuk memvalidasi draf model m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi berdasarkan uji validitas ahli. 

 

D. Urgensi (Keutamaan Penelitian) 

Dewasa ini banyak ditemui mengenai penelitian dalam bidang Teknologi 

Pembelajaran yaitu e-learning (belajar melalui elektronik). Namun, sebagian 

besar penelitian tersebut lebih menekankan pada penggunaan internet melalui 

bantuan PC ataupun laptop. Masih jarang penelitian yang membahas mengenai m-

learning yang memanfaatkan handphone yang dimiliki mahasiswa.  

Perkembangan teknologi yang cepat menuntut manusia untuk terus selalu 

dinamis dalam berbagai hal termasuk dunia pendidikan. Meskipun, keberadaan 

suatu teknologi tidak dapat menggantikan posisi manusia seutuhnya, tetapi 
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penggunaan teknologi di dalam pembelajaran memberikan banyak kelebihan 

kepada mahasiswa terutama mengurangi keterbatasan ruang dan waktu antara 

dosen dan mahasiswa. Internet saat ini merupakan sebuah kebutuhan bagi para 

mahasiswa termasuk mahasiswa. Internet tidak hanya dapat dinikmati di Personal 

Computer (PC), di handphone pun saat ini sudah dilengkapi dengan perangkat 

internet. Banyak kalangan baik dosen mapun mahasiswa sudah menggunakan 

handphone sebagai alat komunikasi, untuk mengirim pesan dan menerima 

panggilan, maupun untuk membuka media sosial seperti Facebook dan Instagram.  

Konsep mobile learning pada jenjang Pendidikan Tinggi sebagai berikut: 

a. Lebih berfokus di dalam menyediakan kelas pembelajaran secara maya yang 

memungkinkan terjadinya interaksi antara dosen dengan mahasiswa 

penyediaan materi ajar, ruang diskusi, penyampaian tugas, dan pengumuman 

penilaian. 

b. Memperkenalkan kepada mahasiswa sebuah teknologi yang mudah diakses, 

tidak berbayar, serta tersedia di lingkungan mahasiswa maupun dosen.  

Model pembelajaran nonmobile dengan mobile tentu memiliki perbedaan 

sehingga diperlukan suatu rencana pembelajaran tersendiri. Oleh karena itu, agar 

efektif digunakan di dalam pembelajaran di perguruan tinggi maka model tersebut 

perlu didampingi dengan suatu rencana pembelajaran dan dikaji efektivitasnya 

sehingga penelitian ini penting dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  State of The Art 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Pemanfaatan Moodle untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata Kuliah 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2014” dan “Pengaruh 

Pemanfaatan Moodle terhadap Hasil Belajar Mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata 

Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2015”.  

Hasil penelitian tahun 2014 menunjukkan Moodle dapat meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa dikarenakan seluruh materi ajar yang ada di 

perkuliahan dimasukkan ke dalam web sehingga mahasiswa sebelum masuk 

ke kelas dapat langsung mengunduh dan mempelajarinya di rumah. 

Sedangkan, hasil penelitian tahun 2015 menunjukkan ada pengaruh 

positif yang signifikan antara pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar 

mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata Kuliah Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Tahun 2015. Hasil penelitian untuk nilai posttest (setelah 

dilakukan pembelajaran), pada kelas eksperimen rata–rata hasil posttest 

mencapai 77.50 dan kelas kontrol 67,86. Hasil perhitungan uji t dua kelas 

tersebut diperoleh  (3,09) dan  (1,67) berarti rata–rata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol sehingga pengaruh 

yang ditimbulkan signifikan dengan hasil perhitungan harga koefisien 

determinasi sebesar 41,53%. 

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa mahasiswa mulai berbasis 

internet, pencarian sumber bacaan melalui internet dengan mengunduh artikel 

dari sumber-sumber terpercaya, handout perkuliahan dimasukkan ke dalam 

blog sehingga mahasiswa tinggal mengunduhnya tanpa perlu mencatatnya di 

dalam kelas. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa membawa handout 

yang sudah diupload oleh dosen.  
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Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

online dapat digunakan untuk pembelajaran di perguruan tinggi serta dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung oleh mahasiswa sehingga 

pengembangan berikutnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian 

pengembangan untuk memanfaatkan handphone yang dimiliki dosen dan 

mahasiswa untuk pembelajaran berbasis online di perguruan tinggi. Teori 

yang digunakan di dalam penelitian pengembangan ini mencakup 

pengembangan model, m-learning, dan Moodle.  

 

B. Konsep Pengembangan Model 

1. Pengertian Model 

Model dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk 

merepresentasikan sesuatu hal. Sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah 

bentuk yang lebih komprehensif.5 Pengertian ini memberikan gambaran bahwa 

model dapat dijadikan sarana untuk menerjemahkan sesuatu yang tidak bisa 

dilihat menjadi suatu urutan yang jelas.   

Pengertian lain mengartikan model sebagai tampilan grafis, prosedur kerja 

yang teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau 

penjelasan berikut saran. Pengertian ini memiliki kesamaan dengan pengertian 

model sebelumnya yang menekankan pada kejelasan suatu objek atau konsep.6 

Pengertian lain mengartikan model sebagai konseptualisasi representasi 

realitas. Suatu model merupakan representase sederhana dari bentuk dan proses 

yang kompleks. Model memberikan konseptual dan alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk memvisualisasikan, menghubungkan, dan mengelola proses 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.7 Berdasarkan pengertian-pengertian 

model di atas maka dapat ditarik kesimpulan model yaitu suatu objek atau konsep 

                                                             
5 Trianto, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Publisher, 

2010), h. 73.  
6 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33 
7 Kent L. Gustafson & Robert Maribe Branch, Survey of Instructional Development Models: 

Fourth Edition (New York: ERIC, 2002), h. 1.  
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untuk merepresentasikan realitas memuat komponen-komponen di dalamnya dan 

direpresentasikan dalam bentuk grafis dan atau naratif. 

2. Jenis-jenis Model  

Ada beberapa rancangan model diantaranya yang dikemukakan oleh Tim 

Puslitjaknov yang menjelaskan bahwa model pengembangan dapat berupa model 

prosedural, konseptual, dan teoretik.8  

Pertama, model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, 

menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Kedua, model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan 

komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan 

menunjukkan hubungan antarkomponen yang akan dikembangkan. Ketiga, model 

teoretik adalah model yang menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan 

pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik.9 

Richey, dkk mengemukakan ada dua macam model yang lazim dikenal 

dalam pembelajaran, yakni model mikromorf dan paramorf. Mikromorf adalah 

model yang visual, nyata secara fisik, contohya adalah planetarium dan simulasi 

komputer, dan flowchart suatu proses. Paramorf adalah model simbolik yang 

biasanya menggunakan deskripsi verbal. Model paramorf dibagi menjadi tiga 

macam, yakni (1) model konseptual, (2) model prosedural, dan (3) model 

matematik.10 

Model konseptual sering sekali disamakan dengan teori, model ini 

merupakan deskripsi verbal sebuah pandangan atas realitas. Model ini tidak 

memberikan penjelasan penuh, tetapi komponen yang relevan disajikan dan 

didefinisikan secara penuh. Model konseptual bersifat deskriptif yang 

mendeskripsikan peristiwa relevan berdasarkan proses deduktif dari logika atau 

analisis dan juga kesimpulan dari observasi. Salah satu fungsinya yang penting 

                                                             
8 Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Metode 

Penelitian Pengembangan (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hh. 8 – 9. 
9 Ibid. 
10 Rita C. Richey, James D. Klein, and Monica W. Tracey, The Instructional Design Knowledge 

Base: Theory, Research, and Practice. (New York: Routledge, 2011) h. 8 
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adalah memberikan landasan untuk penelitian yang bisa menciptakan teori 

induktif. 

Model prosedural mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Dalam ilmu pembelajaran, langkah-langkah ini biasanya 

berdasarkan pengetahuan yang memberikan kesuksesan produk. Pengetahuan ini 

berdasarkan pengalaman atau diambil dari teori yang relevan. Model ini secara 

jelas adalah preskriptif. Idealnya model prosedural didasarkan pada teori daripada 

pengetahuan berdasarkan pengalaman saja. 

Model matematikal mendeskripsikan hubungan bermacam-macam 

komponen dalam suatu situasi. Model ini menjadi abstrak dibandingkan model 

lainnya. Intinya model ini adalah kuantifikasi dari komponen-komponen yang 

mempengaruhi produk suatu peristiwa. Dengan memasukkan data dari situasi baru 

ke dalam model matematik, bisa didapatkan suatu hasil. 

Perbedaan antara jenis model menurut Tim Puslitjaknov dan Richey, dkk 

terletak pada pembagian model yang ada. Tim puslitjaknov memasukkan model 

teoretik ke dalam model pengembangan tetapi Richey, dkk tidak memasukkannya 

ke dalam jenis model pengembangan karena dianggap bahwa model konseptual 

sudah merupakan kerangka berpikir/kerangka konseptual untuk pengembangan 

teori. 

Namun, penelitian ini tidak akan menghasilkan model matematikal 

dikarenakan tidak menghasilkan persamaan/rumusan yang mendeskripsikan 

hubungan berbagai komponen. Dengan demikian, penelitian ini akan 

menghasilkan pada tiga model yaitu model konseptual berbentuk deskripsi verbal, 

model prosedural berupa langkah-langkah kegiatan, dan model visual yang 

menghasilkan replika fisik dari produk yang dikembangkan sehingga di dalam 

penelitian ini nantinya akan dihasilkan tiga model berupa model konseptual 

dari m-learning berbasis Moodle, model prosedural pengembangan, dan fisik 

dari model yang ada berupa m-learning yang ada di android dan buku 

panduan penggunaan Moodle. 

 

3. Model William W. Lee & Diana L. Owens  
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Model Lee dan Owens digunakan untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang bersifat multimedia. Langkah pengembangannya dimulai dari 

analisis kebutuhan, analisis front-end, desain, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi.11 Jika digambarkan dengan diagram maka model pengembangan Lee 

dan Owens sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Desain Instruksional Multimedia dari Lee dan Owens12 

 

Di dalam tahap pertama, Lee dan Owens mengikuti konsep Dick dan 

Carey yang memisahkan tahap analisis menjadi dua macam yaitu analisis 

kebutuhan dan analisis front-end. Analisis kebutuhan adalah suatu cara sistematis 

untuk mencari kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang 

semestinya. Selama analisis kebutuhan, pengembang berfokus pada informasi 

yang akan digunakan untuk membuat keputusan pemecahan masalah. Setelah itu, 

dilakukan tahap berikutnya yaitu analisis front-end. Analisis front-end untuk 

membantu pengembang dalam menjembatani kesenjangan dengan menentukan 

solusi apa yang akan dibutuhkan. Di dalam analisis front-end mengeksplorasi 

informasi lebih dalam yang dibutuhkan untuk merancang solusi. Dalam hal ini, 

Lee dan Owens telah mengkategorikan analisis front-end ke dalam sembilan 

analisis yaitu analisis audiens, analisis teknologi, analisis tugas, analisis insiden 

                                                             
11 William W. Lee & Diana L. Owens, Multimedia-Based Instructional Design. Second Edition: 

Computer-Based Training, Web-Based Training, Distance Broadcast Training, Performance-

Based Solutions (San Fransisco: Pfeiffer, 2004), hh. xxviii 
12 Ibid., h. xxviii 
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kritis, analisis situasional, analisis tujuan, analisis media, analisis extant-data, dan 

analisis keuntungan-biaya.13 

Analisis audiens untuk mengidentifikasi latar belakang, karakteristik 

belajar, dan kemampuan prasyarat bagi audiens. Analisis teknologi 

mengidentifikasi kemampuan teknologi yang ada. Analisis tugas menjelaskan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Analisis insiden kritis 

menentukan keterampilan atau pengetahuan yang menjadi target. Analisis 

situasional mengidentifikasi hambatan lingkungan atau organisasi yang memiliki 

dampak pada desain produk dan tujuan. Analisis tujuan menulis tujuan untuk 

tugas-tugas pekerjaan yang dituju. Analisis media yaitu memilih strategi 

penyampaian media yang tepat. Analisis extant-data mengidentifikasi bahan-

bahan yang ada, pedoman, referensi, dan silabus. Analisis keuntungan-biaya 

mengidentifikasi biaya dan keuntungan serta return on investment. 

Tahap desain merupakan perencanaan dari produk yang akan dibuat. 

Tahap perencanaan merupakan yang terpenting untuk keberhasilan pembuatan 

produk. Hasil tahap ini adalah spesifikasi desain. Dalam tahap ini akan berisi 

jadwal, tim proyek, spesifikasi media, struktur pelajaran, dan pengendali 

konfigurasi serta siklus review. Pertama, jadwal akan berisi mengenai daftar 

tugas, penjelasan proyek, metode pengiriman, dan tanggal pengiriman. Kedua, tim 

proyek berisi daftar peran dan tanggung jawab dari anggota tim proyek dan nomor 

kontak. Ketiga, spesifikasi media berisi tipe dokumen, gaya penyajian, teks, tata 

bahasa, grafik, font, tema, simbol edit, dan lain-lain. Keempat, struktur pelajaran 

menjelaskan bagaimana isi dikelompokkan, disusun, dihubungkan dan 

dinavigasikan. Kelima, struktur pelajaran yang menjelaskan mengenai susunan 

pelajaran untuk diletakkan di dalam storyboard. Keenam, pengendalian 

konfigurasi dan siklus review menjelaskan mengenai penjelasan bagaimana 

elemen media dirancang dan dikelola serta proses review dokumen. 

Tahap berikutnya yaitu pengembangan dan implementasi dimana 

spesifikasi desain diterapkan selama pengembangan atau storyboard mulai ditulis. 

                                                             
13 Ibid., hh. xxviii-xxix 
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Terakhir, adalah tahap evaluasi. Di dalam tahap ini yang dilakukan yaitu evaluasi 

formatif. 

 

 

C. Konsep Model Mobile Learning (M-Learning) 

1. Pengertian M-Learning 

M-Learning merupakan suatu konsep baru yang berkaitan dengan 

mobilitas mahasiswa di dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya hambatan 

fisik di lokasi. M-Learning membutuhkan perangkat komunikasi yang mudah 

dibawa kemanapun seperti handphone, tabelt, PDA, dan lainnya. M-Learning 

dapat menggantikan seseorang yang tidak ada di lokasi belajar, atau ketika 

mahasiswa merasakan kelebihan dari teknologi mobile. M-Learning 

merupakan bagian dari electronic learning (e-Learning) sehingga dengan 

sendirinya juga merupakan bagian dari distance learning (d-Learning). 

Dengan demikian, m-Learning berbeda dengan e-Learning. E-learning 

merupakan suatu pendekatan yang penyampaiannya dengan menggunakan 

konten-konten pembelajaran beserta interaksinya melalui semua perangkat 

media, termasuk internet, intranet, ekstranet, satelit broadcast, audio/video 

tape, interactive TV dan CD-ROM, sedangkan m-learning cenderung 

menggunakan perangkat mobile seperti handphone, smartphone, PDA, dan 

sebagainya. apabila dibandingkan antara PC dan perangkat mobile, ada 

banyak hal yang ditemukan berbeda.14  

Hasil penelitian oleh Gupta dan Goyal menemukan ketika m-learning 

dilakukan, para siswa merasa memiliki banyak pilihan sumber belajar.15 M-

learning tidak dapat digunakan secara mandiri sehingga memerlukan metode 

pengiriman lain termasuk tatap muka, cetak dan pembelajaran online. 

                                                             
14 Santosh Kumar Behera, “E- And M-Learning: A Comparative Study”. International Journal on 

New Trends in Education and Their Implications. July 2013 Volume: 4 Issue: 3 Article: 08. 

http://ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/08.behera.pdf. (Diunduh 21 Mei, 2016), h. 68 
15 Mahendra Gupta & Ela Goyal, “Applicability of Mobile Learning Engine – Moodle in 

Computer Application Course”. Journal of Information Technology Management, Volume XXII, 

Number 3, 2011. A Publication of the Association of Management, India. (Diunduh 21 Mei, 

2016), h. 57. 
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Tantangan besar untuk pendidik dan pengembang teknologi m-learning adalah 

untuk menemukan cara-cara untuk memastikan bahwa melalui model ini, 

siswa dapat belajar mandiri, kolaboratif dan memiliki nilai tambah; dengan 

kata lain, benar-benar berpusat pada mahasiswa. 

M-learning telah disertai terjadinya perubahan terminologi dari 

interaktif ke spontan. Mobile Learning Engine (MLE) adalah aplikasi 

multimedia based  untuk  ponsel  dan  tersedia  secara gratis melalui: 

www.mlearn.net. MLE ini telah dikembangkan dengan menggunakan Java 2 

Micro  Edition  (J2ME). J2ME merupakan aplikasi yang berbasis internet. 

Saat ini hampir setiap handphone terbaru adalah Java, ini berarti mampu 

menjalankan aplikasi J2ME.     

Ada dua bagian inti yang bisa mengintegrasikan Android dengan 

Moodle, perangkat Android itu sendiri dan server yang terdiri dari Moodle 

dan database-nya ditambah connected file atau file penghubung berupa file-

file PHP yang berfungsi sebagai perantara. Secara keseluruhan aplikasi ini 

harus terkoneksi dengan intenet. Dengan demikian, dapat diartikan m-learning 

merupakan kegiatan belajar yang memanfaatkan perangkat komunikasi di 

dalam menyampaikan konten-konten pembelajaran dan berinteraksi dengan 

media tersebut. 

 

2. Prinsip-prinsip Desain untuk M-Learning 

Di dalam membuat m-learning tidak dapat menghindari beberapa 

prinsip desain yang perlu dipenuhi agar memberikan hasil yang efektif bagi 

pemakainya. Jika dikaitkan dengan konsep desain instruksional di mana 

sebuah media pembelajaran membutuhkannya di dalam mengemas pesan 

pembelajaran agar mudah dipahami oleh pengguna maka ada beberapa prinsip 

desain m-learning yang dapat dijadikan rujukan yaitu: 

a. Penggunaan yang sama 

Artinya materi yang terdapat dalam m-learning hendaknya dapat diakses 

oleh orang-orang dengan kemampuan dan di lokasi yang beragam sehingga 

konten dalam format yang paling sederhana serta menggunakan penyimpanan 
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file bersama.  

b. Penggunaan yang fleksibel 

Dalam hal ini, materi hendaknya berukuran kecil, memberikan tugas ke 

mahasiswa yang unik karena disajikan secara multimedia serta membiarkan 

mahasiswa menggambarkan dan menghidupkan program. 

 

c. Sederhana dan intuitif 

 Sebaiknya fitur yang ada hendaknya dapat digunakan dengan resolusi 

handphone yang berspesifikasi rendah.  

d. Menggunakan kode sederhana 

Penggunaan kode sederhana meminimalkan file ukuran, meningkatkan 

kecepatan download, dan lebih baik digunakan untuk ponsel dengan fitur yang 

mungkin tidak memberikan dukungan yang baik dan fungsi pemrograman 

canggih lainnya.  

e. Menggunakan situs dan software terbuka. 

Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses dengan biaya 

yang lebih rendah. 

f. Memberikan informasi yang jelas 

g. Mentoleransi kesalahan 

h. Memerlukan upaya fisik dan teknis yang rendah 

i. Mendukung alat dan komunitas belajar 

j. Memunculkan iklim pembelajaran16 

Prinsip-prinsip di atas lebih melihat pada persyaratan m-learning agar 

mampu diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Selain prinsip-prinsip, suatu 

m-learning juga memiliki beberapa elemen seperti yang disebutkan oleh 

Chang, Sheu and Chan dalam Barker, Krull dan Mallinson terdapat beberapa 

elemen penting dari suatu lingkungan m-learning yaitu guru, mahasiswa, 

kegiatan belajar dan perangkat mobile instruksional maupun infrastruktur 

                                                             
16 Tanya Elias, 2011. “Universal Instructional Design Principles for Mobile Learning”. 

International Review of Research in Open and Distance Learning Vol. 12.2 February – 2011 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/965/1675 (Diunduh 21 Februari 2017), hh. 149 

- 152 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/965/1675
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komunikasi.17   

 

 

 

3. Penilaian Media Pembelajaran Online 

Penilaian media pembelajaran online dan nononline tentunya memiliki 

aspek yang berbeda-beda. Menurut Wahono, media pembelajaran dapat dilihat 

atas tiga aspek yaitu rekayasa perangkat lunak, desain pembelajaran, dan 

komunikasi visual.18 

a. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek ini menjelaskan kesembilan subaspek diantaranya: 

1) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media 

pembelajaran 

Di dalam membuat media pembelajaran hendaknya 

mempertimbangkan keefektifan dan keefisienan dengan mempertimbangkan 

resolusi gambar yang ditampilkan berukuran kecil, memori yang diperlukan 

untuk menyimpan aplikasi membutuhkan memori yang sedikit, program 

dapat dijalankan dengan cepat, serta gambar maupun efek-efek animasi dan 

simulasi yang ada di dalam media pembelajaran penting dan efektif dalam 

membantu proses pembelajaran 

2) Reliable (handal) 

Program dikatakan reliable atau handal bila program dapat berjalan 

dengan baik, tidak mudah hang, crash atau berhenti pada saat pengoperasian 

serta seberapa jauh dapat tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan pada 

pengoperasian (error tolerance).  

3) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

                                                             
17 Andrea Barker, Greig Krull and Brenda Mallinson, “A Proposed Theoretical  Model  for  

MLearning Adoption  in  Developing  Countries”. Proceedings of mLearn 2005.  http://cite-

seerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.102.3956&rep=rep1&type=pdf (Diunduh 21 

Februari 2017), h. 7 
18 Romi Satria Wahono, 2016. Aspek dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran, 

http://romisatriawahono.net/2006/06/21/aspek-dan-kriteria-penilaian-media-pembelajaran/ 

(Diunduh 3 Januari 2017), h. 1 

 

http://romisatriawahono.net/2006/06/21/aspek-dan-kriteria-penilaian-media-pembelajaran/
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Pada hal ini, program mudah untuk diinstal atau diuninstal dari 

handphone serta master program dapat dengan mudah ditransfer dari satu 

handphone ke handphone lainnya. 

4) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

Program terlihat memiliki ikon atau tombol yang memudahkan 

pengguna ketika menggunakan media pembelajaran karena tombol yang 

disajikan dikenal dengan baik oleh pengguna, tampilan yang disediakan 

pengguna memudahkan di dalam menentukan kegiatan selanjutnya yang dapat 

dilakukan, serta menu-menu yang ada dalam program dengan jelas 

memberikan informasi bagi pengguna.  

5) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan 

Karya media pembelajaran dikembangkan dengan aplikasi dan 

perangkat yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengembang. Dikarenakan 

penelitian ini menggunakan m-learning maka Moodle dipilih sebagai aplikasi 

yang digunakan. 

6) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di 

berbagai hardware dan software yang ada) 

Program dapat dijalankan di dalam spesifikasi handphone yang paling 

rendah, bisa dijalankan dengan Operating System dengan platform apapun dan 

versi manapun, mulai dari yang awal hingga yang terbaru, dan software yang 

tidak dibatasi oleh versi keluaran baik versi awal maupun versi yang terbaru. 

7) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam 

eksekusi 

Shorcut/icon secara otomatis muncul setelah proses instalasi dengan 

nama yang mudah diidentifikasi. Fitur untuk uninstall program disediakan 

untuk membantu pengguna apabila sudah tidak memerlukan program tersebut 

8) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap  

Disertai dengan petunjuk penggunaan m-learning 

9) Reusable  

Sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain 
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b. Aspek Desain Pembelajaran 

Aspek desain pembelajaran terdiri dari beberapa subaspek yaitu:19 

1) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

3) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

4) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

5) Interaktivitas 

6) Pemberian motivasi belajar 

7) Kontekstualitas dan aktualitas 

8) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

9) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

10) Kedalaman materi 

11) Kemudahan untuk dipahami 

12) Sistematis, runut, alur logika jelas 

13) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

14) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

15) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

16) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

 

c. Aspek Komunikasi Visual 

Aspek komunikasi visual terdiri dari beberapa subaspek yaitu:20 

1) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan 

dengan keinginan sasaran 

2) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

3) Sederhana dan memikat 

4) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik) 

5) Visual (layout design, typography, warna) 

6) Media bergerak (animasi, movie) 

7) Layout Interactive (ikon navigasi) 

 

D. Hakikat Moodle 

1. Pengertian Moodle 

Moodle adalah perangkat lunak pengelola course (kuliah) yang open 

source dan berbasis web. Moodle sering disebut sebagai Course Management 

System (CMS) yang saat ini telah banyak digunakan oleh berbagai universitas, 

sekolah, komunitas, lembaga studi, institusi, bisnis, dan lain-lain. Saat ini 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Moodle telah digunakan oleh lebih dari 4000 organisasi pendidikan di seluruh 

dunia, untuk memberikan layanan perkuliahan secara online sebagai delivery 

channel tambahan untuk penyampaian perkuliahan. 

Menurut hasil penelitian oleh Triluqman dan Sukirman, dari sisi 

penerapannya, website elearning berbasis Moodle ini sesuai untuk sistem 

pembelajaran asalkan diposisikan sebagai penunjang perkuliahan, bukan 

pembelajaran jarak jauh secara utuh. Maksudnya adalah bahwa proses 

pembelajaran konvensional di kelas tetap dilaksanakan.21 

Untuk kesiapan mengaplikasikan E-learning berbasis Moodle ini perlu 

melakukan beberapa hal pokok yaitu mulai dari peningkatan SDM dosen dan 

mahasiswa dalam bidang internet dan e-learning, ketersediaan bahan ajar 

digital yang memenuhi kebutuhan mahasiswa serta pengadaan sarana dan 

prasarana seperti ditambahnya akses jaringan internet untuk semua komputer 

serta operator yang menangani e-learning tersebut.  

Moodle memungkinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam “ruang 

kelas digital” karena dapat mengakses materi-materi pembelajaran secara 

online. Kelebihan dari Moodle antara lain dapat membuat materi 

pembelajaran, kuis, forum diskusi secara online. Moodle tidak memaksakan 

gaya apapun dalam suatu pembelajaran, tetapi jika dikaitkan dengan gaya 

pembelajaran, maka Moodle secara tidak langsung membuat corak 

pembelajaran terlihat seperti: 

a. Paham Konstruktif 

Pandangan ini menjelaskan mahasiswa secara aktif membangun 

pengetahuan baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Melalui 

Moodle, mahasiswa diajak baca, lihat, dengar, rasakan, dan sentuh materi-

materi pembelajaran yang ada di Moodle. Mahasiswa tidak hanya membaca 

web, mengikuti kuliah tetapi berinteraksi dengan sumber informasi yang 

memberikan banyak informasi sehingga mahasiswa nantinya menjembatani 

                                                             
21 Heri Triluqman, - Sukirman, “Pengembangan Sistem Pembelajaran Online Berbasis Moodle di 

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang”. Journal of 

Educational Research Vol. 38 No. 1 (2009). http://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/LIK/493. 

(Diunduh 21 Februari, 2016), h. 33. 
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antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga terjadi 

pengetahuan yang lebih baru lagi dalam struktur mentalnya.  

b. Paham Konstruksi 

Pandangan ini menekankan bahwa pengetahuan seseorang akan 

menjadi lebih efektif jika orang tersebut mampu membagikannya dengan 

orang lain. Misal mahasiswa menjelaskan kembali informasi yang diperoleh 

dari internet, dosen, maupun buku ke teman-temannya dengan menggunakan 

bahasa sendiri.  

c. Paham Konstruktif Sosial 

Pandangan ini menekankan pada pembangunan kelompok atau 

kelompok sosial yang saling berbagi pengetahuan sehingga tercipta budaya 

saling membagi hasil karya dengan cara berbagi pengetahuan. 

d. Terkoneksi dan Terpisah 

Terkoneksi dimaksudkan lebih empatik di dalam menerima 

subjektivitas, berusaha mendengar dan menjawab pertanyaan dengan tujuan 

memahami sudut pandang yang berbeda sedangkan terpisah diartikan ketika 

seseorang mencoba menemukan tujuan dan kenyataan untuk mempertahankan 

ide yang dimilikinya dengan menggunakan logika untuk menemukan 

kelemahan dari ide yang berlawanan.22 

Dengan corak pembelajaran demikian, membuat Moodle hadir tidak 

hanya lewat desktop melainkan dalam bentuk Moodle Mobile. Moodle Mobile 

adalah aplikasi mobile resmi untuk Moodle. Moodle mobile adalah sebuah 

aplikasi HTML5 yang menggunakan teknologi web sehingga mahasiswa dapat 

mengaksesnya melalui handphone. Aplikasi ini dapat diinstal dengan terlebih 

dahulu mendownload di Play Store. Untuk menggunakan Moodle Mobile, 

pastikan sudah siap untuk diakses melalui desktop. Selanjutnya, dosen hanya 

perlu melakukan sedikit pengaturan supaya Moodle dapat diakses melalui HP 

Android.  

Salah satu contoh webhosting gratis khusus untuk Moodle adalah 

                                                             
22 I Kadek Suartama & I Dewa Kade Tastra, E-Learning Berbasis Moodle (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), hh. 48 - 49 
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Mdl2.com. Mdl2com merupakan situs yang menyediakan situs berbasis LMS 

Moodle versi 2.x secara gratis. Jadi, dosen hanya perlu mengetikkan nama 

situs yang diinginkan dan alamat email, selanjutnya dibangun sebuah sekolah 

elektronik berbasis Moodle  yang dilengkapi dengan hak istimewa sebagai 

administrator.23 Tetapi saat ini web Mdl2com sudah berganti menjadi 

https://www.gnomio.com/ sehingga ketika ingin membuat Moodle dapat 

membuka https://www.gnomio.com/.  

 

2. Desain M-Learning Berbasis Moodle 

Menurut Peng, et al, m-learning tidak merujuk kepada gagasan "kapan 

saja, di mana saja" tetapi merujuk pada "tersebar luas", "saat ini", dan "saat- 

dibutuhkan "kemampuan komputer untuk mahasiswa."24 Dengan kata lain, m-

learning mengasumsikan bahwa mahasiswa terus bergerak modern, dan 

memungkinkan siswa untuk belajar hal yang benar, pada waktu yang tepat, 

dan di tempat yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas tugas belajar 

otentik dan memberikan mahasiswa kemampuan untuk mendekati topik secara 

real time. 

M-Learning adalah sebuah cara untuk mengakses lingkungan belajar 

dari segudang perangkat yang berbeda di lokasi yang berbeda. Dengan 

perangkat mobile, pembelajaran dapat berlangsung dalam format "saat ini", 

seperti belajar sepanjang hayat dan aplikasi dunia nyata, serta mahasiswa 

dapat lebih mudah mengakses dan berpartisipasi dalam komunitas  belajar. 

Dengan demikian, maka di dalam merancang dan membuat m-learning 

terdiri dari elemen guru, mahasiswa, kegiatan belajar dan perangkat mobile 

instruksional maupun infrastruktur komunikasi dengan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip desain.  

                                                             
23 Ibid., h. 61 
24 Peng H., Su Y.-J., Chou C. & Tsai C.-C., “Ubiquitous knowledge construction: mobile learning 

re-defined and a conceptual framework”. Innovations in Education & Teaching International, 

Volume 46, 2009 - Issue 2 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703290902843828, 

(Diunduh 21 Februari 2017) h. 175 

https://www.gnomio.com/
https://www.gnomio.com/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703290902843828
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Sebelum membuat model konseptual dari M-Learning berbasis Moodle 

terlebih dahulu dijelaskan mengenai aspek teknis M-Learning berbasis Moodle. 
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Gambar 2.2 Aspek Teknis M-Learning 

Gambar di atas menjelaskan jika M-Learning diawali dengan keberadaan 

database server yaitu sebuah program komputer yang menyediakan layanan 

pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data 

yang menggunakan model klien/server. Selanjutnya diteruskan ke aplikasi server, 

internet dan ke operaor seluler. Semua proses tersebut menggunakan fasilitas yang 

diberikan oleh mobile opearotors sehingga pengguna M-Learning tidak perlu 

repot di dalam pengadaan jaringannya. Pengguna dapat menggunakan jaringan 3G 

atau 4G untuk mengakses aplikasi M-Learning. Sebelum dapat menggunakannya 

terlebih dahulu aplikasi harus diinstal dari Play Store dengan nama aplikasi yaitu 

Mobile Learning Ku. Setelah itu, barulah pengguna (mahasiswa) dapat 

menggunakannya di dalam pembelajaran. 

Kemudian alur kerja dari M-Learning berbasis Moodle yaitu 

INTERNET OPERATOR 
SELULER 
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Gambar 2.3 Alur Kerja dari M-Learning Berbasis Moodle 

Gambar di atas menjelaskan jika mahasiswa maupun dosen melalui 

komputer ataupun gadget yang dimiliki harus terhubung dengan koneksi internet 
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jika menginginkan pembelajaran yang berlangsung secara online sedangkan pihak 

yang bertindak sebagai administrator harus megakses internet melalui komputer 

karena akan lebih mudah mengelola isi m-learning dengan komputer 

dibandingkan gadget karena bahan ajar yang disampaikan berupa file ataupun 

video yang tersimpan di dalam memori komputer. Administrator memiliki 

kewenangan untuk mengelola, memasuki, serta membuat akun untuk dosen dan 

mahasiswa. Berbeda dengan mahasiswa dan dosen yang memiliki akses terbatas. 

Selain itu, administrator  juga dapat mengelola data dosen, membuat kelas, 

membuat rombel maupun membuat kursus atau mata pelajaran yang akan 

diajarkan. 

Sementara, mahasiswa memiliki akses untuk masuk ke kelas yang 

dituju, mengakses bahan ajar, mengerjakan evaluasi, menerima nilai, 

menerima tugas, mengumpulkan tugas, dan diskusi/chat baik dengan dosen 

maupun sesama mahasiswa sedangkan guru bertugas membuat jadwal, 

membuat bahan ajar, evaluasi, mengelola nilai, mengirim tugas, menilai tugas, 

dan berdiskusi dengan mahasiswa. 

Dengan demikian, desain m-learning berbasis Moodle di dalam proses 

pembelajarannya membutuhkan tiga pihak yang terlibat agar pembelajaran 

dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu mahasiswa, dosen, dan 

administrator. 

 

E. Hakikat Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran didefinisikan oleh beberapa ahli. Di dalam Sistem 

Pendidikan Nasional juga memuat tentang pengertian pembelajaran yang 

diarikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 2003). Pengertian ini 

memberikan gambaran pada pentingnya interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar yang menandakan komunikasi yang terjadi di 

dalamnya berlangsung secara transaksional bukan pada komunikasi satu arah. 

Interaksi yang terjadi hendaknya berada pada suatu lingkungan belajar yang 
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berarti bahwa pendidik mengusahakan suatu upaya agar siswa dapat belajar 

dengan baik dan efektif. 

Pengertian pembelajaran lainnya berasal dari Reigeluth yang 

mengartikan “as a way of organizing and sequencing information for the 

learner which may include any or all of a number of essential elements, such 

as presentation of information and provision of examples, practice, and 

feedback”.25 Pengertian ini memiliki makna jika pendidik hendaknya 

mengelola dan mengatur infomasi bagi peserta didik dengan elemen-elemen 

pembelajaran seperti penyajian informasi, pemberian contoh, latihan, dan 

umpan balik. Pengertian ini menandakan pembelajaran sebagai proses yang 

berlangsung secara sistematis yang melibatkan perencanaan yang matang dan 

diselenggarakan dengan kesengajaan. 

Miarso juga mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu usaha yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadinya 

perubahan yang relatif permanen pada diri orang lain.26 Pengertian ini 

memiliki kesamaan dengan pengertian lainnya yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran diselenggarakan dengan sengaja. Hal yang ditambahkan di 

dalam pengertian ini terletak pada hasil pembelajaran yang diharapkan 

permanen pada diri peserta didik. Hal ini sangat penting Karena menandakan 

pembelajaran telah mampu memberikan pengalaman yang efektif sehingga 

hasil belajar relatif permanen pada diri peserta didik. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam situasi lingkungan belajar 

yang dengan sengaja dirancang agar terjadi perubahan yang relatif permanen 

di dalam diri peserta didik. 

 

2. Komponen Pembelajaran 

                                                             
25 Reigeluth, M Charles, Instructional-Design Theories and Models, An Overview  of their Current 

Status. New jersey: London, 1983), h. 8 
26 Yusufhadi Miarso. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 

545 
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Pembelajaran bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Sistem 

pembelajaran terdiri dari komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, 

siswa/ mahasiswa, guru/ dosen, materi pelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan latar/ tempat. Dikarenakan sebagai 

sebuah sistem, maka salah satu komponen tidak ada atau tidak berjalan 

sebagaimana mestinya maka keseluruhan sistem tersebut akan terganggu 

sehingga mengakibatkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan di awal 

menjadi tidak tercapai. 

Melalui pendekatan sistem, dapat diantisipasi berbagai kendala yang 

mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Atas dasar itulah, maka 

pendekatan sistem dalam pembelajaran merupakan pendekatan ideal yang 

dapat dilakukan oleh para desainer pembelajaran.27  

Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem 

memiliki beberapa manfaat, diantaranya pertama, melalui pendekatan sistem, 

arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dengan 

memiliki sebuah tujuan pembelajaran, peserta didik memiliki alur kompetensi 

yang tersusun secara sistematis dan terpadu sehingga tercapai efektivitas 

proses pembelajaran. 

Kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang 

sistematis. Dengan kegiatan yang sistematis menuntut dilakukannya proses 

pembelajaran secara bertahap, sehingga dapat dihindari sedemikian mungkin 

terjadinya kegagalan. 

Ketiga, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan 

mengoptimalkan segala potensi dan sumber yang tersedia. Lalu, yang terakhir 

adalah pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Dengan adanya 

umpan balik, dapat diketahui komponen apa saja yang perlu diperbaiki misal, 

komponen dari segi media pembelajarannya.28 

                                                             
27 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Prenada, 2009), h. 6 
28 Ibid., h. 7 
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Brown seperti dikutip oleh Sanjaya menggambarkan komponen 

pembelajaran sebagai berikut: 

Gambar 2.4 Model Sistem Pembelajaran Brown29 

 

Gambar 2.4 menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam sistem 

pembelajaran yang diawali dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang 

diinginkan meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan; 

kondisi yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran; sumber belajar 

yang digunakan; serta hasil belajar yang telah dicapai. Semua komponen di 

dalam sistem pembelajaran mengacu pada aktivitas peserta didik sehingga 

pembelajaran memiliki paradigm yang berpusat pada peserta didik. 

Model tersebut menjelaskan bahwa semua komponen pembelajaran 

berfokus pada kebutuhan peserta didik yang membantu di dalam memahami 

sesuatu. Peran pendidik berganti tidak hanya sebagai satu-satunya sumber 

belajar tetapi dapat bertindak menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi peserta 

didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan komponen pembelajaran sebagai 

suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan terdiri atas empat sub yaitu tujuan, 

kondisi, sumber, dan hasil pembelajaran.  

                                                             
29 Wina Sanjaya, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2008), h. 11 
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3. Karakteristik Pembelajaran dengan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh 

dalam berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali bidang pembelajaran. 

Pergeseran paradigma pembelajaran dari tradisional (teacher centered) 

mengarah ke student centered menuntut dibutuhkannya sumber belajar yang 

semakin beranekaragam yang akhirnya menuntut pemanfaatan TIK dalam 

proses pembelajaran. 

Masuknya TIK dalam proses pembelajaran membuat banyak 

perubahan di dalamnya, salah satunya adalah pembelajaran yang selama ini 

dilakukan terbatas di ruang kelas dengan jadwal yang telah ditentukan 

berkembang menjadi di manapun dan kapanpun. Pembelajaran yang biasanya 

sangat tergantung pada kertas misal buku, saat ini dapat hanya memanfaatkan 

jaringan maya dengan komputer dan internet berbentuk email, chat, dan yang 

lainnya.  

Pengintegrasian TIK ke dalam pembelajaran menuntut banyak 

konsekuensi, yaitu:30 

a. Pendidik dan peserta didik mampu mengakses TIK. Terutama untuk 

pembelajaran di kelas, keberadaan TIK sangat diperlukan di kelas. Hal ini 

terkadang menjadi sebuah kendala di mana sekolah tidak memiliki atau 

kurang memiliki akses yang cukup untuk TIK mengakibatkan akhirnya 

tidak terjadi proses pembelajaran yang berbasis TIK. 

b. Pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi karena berperan serta sebagai peserta 

didik yang harus belajar terus menerus sepanjang hayat. Tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas profesional dan kompetensinya. Dalam hal ini, 

tuntutan kemampuan pendidik dalam penguasaan TIK sangat diperlukan 

untuk dapat terus meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap 

berbagai hal. Internet dengan layanan search engine menyediakan 

                                                             
30 Munir, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 176 



30 
 
 

beragam situs yang mendukung pencarian terhadap suatu informasi misal, 

google. Sekali mengetik satu kata, google akan memberikan beribu atau 

berjuta-juta situs yang memuat informasi terhadap kata pencarian yang 

dibutuhkan. Pendidik harus dapat melek teknologi, karena dengan 

himpitan teknologi yang semakin canggih, peserta didik cenderung akan 

lebih cepat menguasai dibandingkan pengajarnya. Bisa saja materi yang 

diajarkan di pertemuan selanjutnya, telah siswa cari di internet 

sebelumnya. Dengan rajin membaca di internet menyebabkan peserta 

didik akan kaya wawasan dan pengetahuan yang membuat pendidik bisa 

jauh tertinggal jika tidak terus mengupgrade dirinya sendiri. 

c. Tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna 

(meaningful). Internet dengan mesin pencarian misal google memberikan 

banyak sekali informasi yang beranekaragam sehingga melalui itu akan 

diperoleh materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, meskipun, 

tetap harus dilakukan seleksi terhadap informasi-informasi di internet 

yang selamanya tidak selalu berkualitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena juga banyak ditemui 

plagiarisme terhadap tulisan misal satu sumber juga dibahas dengan isi 

yang sama persis di sumber lain sehingga pendidik harus bisa selektif 

dalam memberikan informasi yang diambil dari internet ke siswa. 

d. Pembelajaran dengan TIK juga dapat terjadi sharing informasi misal 

antarsiswa, guru dengan siswa, ataupun guru dengan guru dengan 

memanfaatkan fasilitas video conference atau email di internet. Berkaitan 

dengan masuknya TIK dalam pembelajaran, pendidik berperan sebagai 

fasilitator, mitra belajar, programmer, dan desainer pembelajaran. Sebagai 

fasilitator, pendidik hanya pendukung informasi atau tempat 

mempermudah peserta didik jika mengalami kendala dalam proses 

belajar. Sebagai mitra belajar, pendidik dapat bertindak sebagai teman 

berbagi pendapat, bertanya, dan bertukar pikiran, dapat juga menanyakan 

hal-hal yang ternyata lebih dikuasai oleh peserta didik. Saat ini, bukan era 

nya pendidik adalah satu-satunya orang yang paling tahu dan paling 
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pintar.    

e. Sebagai programmer, pendidik dituntut selalu kreatif dan inovatif dalam 

merancang program atau perangkat keras/lunak yang akan digunakan 

untuk membelajarkan peserta didik. Terakhir, sebagai desainer 

pembelajaran, pendidik harus dapat merancang kegiatan pembelajaran 

sedemikian rupa yang melibatkan komponen-komponen pembelajaran 

seperti tujuan pembelajaran, siswa/ mahasiswa, guru/ dosen, materi 

pelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan latar/ tempat demi membelajarkan peserta didik. 

 

4. Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Setiap proses pembelajaran tentunya memiliki tahapan persiapan, isi, 

dan penutup. Sama halnya dengan proses pembelajaran menurut Cruickshank, 

dkk yang membaginya menjadi tiga tahap yaitu persiapan, penyampaian 

materi, dan penutupan.31 Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu  menentukan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, melakukan perencanaan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, mengelompokkan materi, melakukan apersepsi, 

mengupayakan peserta didik dapat berinteraksi dengan sumber belajar, dan 

memastikan kompetensi dalam tujuan pembelajaran telah dikuasai. 

Berdasarkan hal tersebut maka peran dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran di perguruan tinggi mengacu pada tiga kegiatan utama yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

a. Kegiatan Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung 

secara sistematis dan mempersiapkan agar kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik. Tahap perencanaan yang dapat dikembangkan yaitu 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau yang biasa dikenal dengan nama 

kontrak kuliah. Perencanaan biasanya dikembangkan sebelum pembelajaran 

dimulai. Di dalam mengembangkan perencanaan selain pada penyusunan RPS 

juga perlu memikirkan pengembangan materi atau bahan ajar, media, metode, 

                                                             
31 Cruickshank, D.R. et.al. The Act of Teaching (New York: McGraw Hill Inc, 2006), hh. 256-257. 
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dan juga evaluasi yang mau digunakan. Pengembangan materi dapat dalam 

bentuk buku, hand out, ataupun kompilasi materi dari berbagai sumber. 

Berkaitan dengan penelitian ini maka materi dikemas dalam m-learning 

berbasis Moodle.   

b. Kegiatan Tahap Pelaksanaan 

Di tahap ini apa yang telah direncanakan di tahap perencanaan 

direalisasikan. Terdapat tiga hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu kegiatan 

awal, inti, dan penutup. 

1) Kegiatan Awal 

Di dalam kegiatan awal ada beberapa hal yang dilakukan yaitu: 

a) Membahas silabus atau RPS yang telah dibuat dosen 

Pembahasan RPS dimulai dengan memberikan deskripsi singkat 

tentang mata kuliah yang diajarkan dan gambaran umum tentang perkuliahan 

selama satu semester. Tujuan umum dan khusus untuk mata kuliah dapat juga 

dijelaskan sebagai suatu strategi bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri 

untuk berhasil dalam mata kuliah yang diajarkan. 

b) Membuat aturan main di dalam perkuliahan 

Aturan main di perkuliahan perlu dibuat agar mahasiswa belajar untuk 

disiplin dan berkomitmen di dalam mata kuliah sehingga perkuliahan dapat 

berlangsung lebih teratur dan lancar. 

c) Memberi pretest 

Pretest dapat dilakukan ke mahasiswa dalam mengetahui kemampuan 

awal atau materi yang telah dikuasai oleh mahasiswa sehingga dosen dapat 

menentukan perilaku awal yang dapat diberikan ke mahasiswa. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini dimulainya mempelajari materi perkuliahan sehingga 

pemberian metode, media, bahan ajar terjadi pada tahap ini. 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam kemampuan mahasiswa di 

dalam menguasai kompetensi-kompetensi yang telah dipelajari. Mahasiswa 

dapat dilibatkan dengan membuat review materi yang telah dipelajari. Tugas 
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atau latihan dapat diberikan untuk mahasiswa mendalami materi atau 

kompetensi yang baru dipelajari. 

c. Kegiatan Tahap Evaluasi 

 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi atau 

kompetensi yang telah dipelajari mahasiswa. Mahasiswa dapat diberikan 

berbagai macam jenis evaluasi baik tes maupun nontes dalam bentuk kuis dan 

tugas, UTS, dan UAS. 

 

F. Pengembangan Model M-Learning Berbasis Moodle untuk 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Pengembangan model m-learning merujuk pada tiga hal yaitu 

menciptakan suatu model konseptual, prosedural, dan fisikal sebagai hasil dari 

penelitian pengembangan yang telah dilakukan. Model konseptual yang akan 

dihasilkan dalam penelitian ini berupa suatu konsep yang melatarbelakangi m-

learning dapat digunakan sebagai model pembelajaran di perguruan tinggi 

sehingga perwujudannya berupa keterhubungan antarkomponen yang akan 

dikembangkan sehingga memberikan landasan untuk penelitian yang dapat 

menciptakan teori induktif. 

Lalu, model prosedural yang dihasilkan dari pengembangan m-learning 

berupa langkah-langkah yang perlu diikuti ketika menghasilkan sebuah m-

learning berbasis Moodle. Model prosedural ini akan didapatkan dari kaidah 

yang sebaiknya dilakukan ketika memproduksi m-learning sedangkan model 

fisikal adalah bentuk fisik dari m-learning.  

 

G. Studi Pendahuluan dan Hasil yang Dicapai 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan peneliti berjudul “Pemanfaatan Moodle untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata Kuliah Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Tahun 2014”. Hasil penelitian menunjukkan Moodle dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 

Penelitian kedua berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Moodle terhadap 
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Hasil Belajar Mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata Kuliah Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2015”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada 

pengaruh positif yang signifikan antara pemanfaatan Moodle terhadap hasil 

belajar mahasiswa PGSD FIP UNJ Mata Kuliah Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Tahun 2015. Hasil penelitian untuk nilai posttest (setelah 

dilakukan pembelajaran), pada kelas eksperimen rata–rata hasil posttest 

mencapai 77.50 dan kelas kontrol 67,86. Hasil perhitungan uji t dua kelas 

tersebut diperoleh thitung (3,09) dan ttabel (1,67) berarti rata–rata hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol sehingga pengaruh yang 

ditimbulkan signifikan dengan hasil perhitungan harga koefisien determinasi 

sebesar 41,53%. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka 

dilakukanlah tahap penelitian pengembangan untuk mata kuliah lain agar 

dihasilkan sebuah model m-learning berbasis Moodle yang dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dikarenakan di dua penelitian sebelumnya 

masih memanfaatkan teknologi komputer dan bukan handphone. 

Selain itu, juga dilakukan tahap analisis kebutuhan untuk penelitian 

pengembangan ini. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menjaring data berupa 

pemanfataan handphone  di kalangan mahasiswa. Data analisis kebutuhan 

dijaring dengan kuesioner dan penghitungan statistik sederhana dengan 

menghitung frekuensi jawaban mahasiswa yang keluar di setiap butir 

kuesioner. Studi dokumen juga dilakukan terhadap Rencana Pembelajaran 

Semester untuk mata kuliah yang diujicobakan. Selain itu, juga digali 

mengenai karakteristik mahasiswa pengguna m-learning sesuai dengan kaidah 

langkah-langkah model Lee dan Owens yang memasukkan penelitian awal 

untuk dilakukan. 

 

H. Roadmap Penelitian 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan melihat pengaruh 

pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar mahasiswa dan peningkatan hasil 

belajar mahasiswa melalui penerapan Moodle. Namun, pada penelitian 

tersebut menggunakan metode penelitian eksperimen dan penelitian tindakan 
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kelas. Karena hasil penelitian menunjukkan terjadinya pengaruh positif 

pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar dan terbukti mampu meningkatkan 

hasil belajar maka penelitian selanjutnya dilakukan penelitian pengembangan 

dengan membuat model m-learning berbasis Moodle agar mahasiswa dapat 

memanfaatkan secara langsung di dalam kelas dan dapat digunakan oleh para 

dosen di mata kuliahnya masing-masing. Berikut ini roadmap penelitian: 

 

Gambar 2.5 Roadmap Penelitian 

 

Didasarkan pada hasil roadmap penelitian ini maka dilakukan rencana 

pengembangan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan M-Learning 

berbasis Moodle untuk Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Dengan tujuan 

penelitian memperoleh M-Learning Berbasis Moodle di perguruan tinggi yang 

valid, efektif, efisien, dan praktis sehingga dapat digunakan untuk mata kuliah 

lain (TUJUAN JANGKA PANJANG). 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan 

desain model mobile learning dan rencana pembelajaran yang sesuai untuk 

pembelajaran mobile. Tujuan ini diperinci lagi sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi pemanfaatan program aplikasi di handphone pada 

proses belajar mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ. 

2. Untuk mengetahui program aplikasi apa yang paling sering dibuka di 

handphone oleh mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ 

3. Untuk memperoleh desain awal m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi. 

4. Untuk memvalidasi draf model m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi berdasarkan uji validitas ahli. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini ingin memberikan kontribusi pengembangan keilmuan 

dalam bidang media untuk pembelajaran di perguruan tinggi karena penelitian ini 

bertujuan menemukan desain awal m-learning yang didasarkan pada data empirik 

dalam menciptakan produk instruksional.   

2. Secara praktis 

Didasarkan pada permasalahan yang ada dalam latar belakang masalah 

maka manfaat hasil penelitian ini secara praktis yaitu: 

a. Bagi mahasiswa: dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang 

berbasis handphone sehingga tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana 

komunikasi tetapi juga dapat membantu aktivitas pembelajarannya di kelas.  

b. Bagi dosen: menambah ragam media pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengenal m-learning berbasis Moodle di dalam handphone yang 
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dimiliki. Selain itu, dapat menemukan desain pembelajaran berbasis mobile 

yang membuat pembelajaran tidak hanya berlangsung secara tatap muka 

tetapi juga online. 

c. Ditemukannya model pembelajaran berbasis Moodle yang sesuai kaidah 

prinsip desain pembelajaran online. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus PGSD FIP UNJ. Kampus PGSD 

dipilih sebagai tempat penelitian karena peneliti adalah dosen PGSD FIP UNJ 

sekaligus semester genap 2016/2017 mendapatkan jadwal mengajar MKDK di 

program studi PGSD FIP UNJ sehingga mata kuliah Perkembangan Peserta Didik 

dijadikan sebagai subjek uji coba yang terdiri dari dua kelas yaitu A dan B di 

mana masing-masing kelas berada di semester 2. Waktu penelitian dilaksanakan 

Januari – November tahun 2017. 

 

B. Karakteristik Model M-Learning 

Model yang dikembangkan berupa m-learning berbasis Moodle yang dapat 

dibuka dan diinstal pada masing-masing handphone mahasiswa dan dosen. Oleh 

karena itu, karakteristik handphone yang dapat digunakan untuk m-learning 

memiliki standar sistem operasi android. Model yang dikembangkan 

memperhatikan prinsip-prinsip desain m-learning. 

 

C. Pendekatan dan Metode Penelitian  

Pendekatan penelitian ini adalah mixed methods research yaitu suatu 

pendekatan penelitian yang menggabungkan penelitian secara kualitatif dan 

kuantitatif dalam satu penelitian. Penggunaan pendekatan ini dengan 

pertimbangan bahwa jenis data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini berupa 

data kuantitatif dan kualitatif.   

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada 

kerangka teoretis penelitian desain dan pengembangan (DDR). Menurut Seels dan 

Richey (dikutip Richey & Klein), desain yaitu tahap perencanaan mengenai 



39 
 
 

spesifikasi yang dibangun sedangkan pengembangan sebagai tahap produksi yang 

mana spesifikasi desain diaktualisasikan.32   

Dalam implementasinya, penelitian desain dan pengembangan berangkat 

dari permasalahan pembelajaran di kelas yang membutuhkan sentuhan inovasi 

baik berupa produk perangkat lunak maupun keras sebagai solusi alternatif. Oleh 

karena itu, tujuan penelitian pengembangan pada dasarnya adalah untuk 

menghasilkan produk kreatif-inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan menghasilkan produk kreatif-inovatif untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran. 

Menurut Richey & Klein, berakhirnya suatu penelitian pengembangan 

dapat beragam yaitu: 

1. Ketika suatu produk dilengkapi dan dikirim ke klien sesuai dengan kontrak 

2. Ketika suatu produk dilengkapi dengan revisi didasarkan pada evaluasi 

formatif 

3. Ketika evaluasi sumatif yang menandakan produk lengkap33 

Dengan demikian, maka penelitian desain dan pengembangan diartikan 

sebagai studi sistematis desain dan pengembangan pada produk, alat, model baik 

yang pembelajaran maupun nonpembelajaran dan melewati tahap analisis front-

end, desain, pengembangan, dan evaluasi (keempat hal ini menjadi karakteristik 

utama dari penelitian desain dan pengembangan). Penelitian ini akan berakhir 

ketika suatu produk dilengkapi dengan revisi didasarkan pada evaluasi formatif. 

 

D. Langkah-langkah Pengembangan Model 

Pengembangan model mengikuti kaidah model Lee dan Owens yang 

digunakan untuk mengembangkan produk yang bersifat multimedia. Dikarenakan 

m-learning berbasis Moodle melibatkan beberapa unsur media seperti teks, grafik, 

video, maupun suara maka dipilihlah model ini sebagai model pengembangan 

untuk penelitian ini. Adapun tahapan dari model Lee dan Owens yaitu: 

1. Penelitian Pendahuluan  

                                                             
32 R.C. Richey & J.D. Klein, Design and Development Research (New York: Routledge, 2007), h. 

xvi. 
33 Ibid., h. 105 
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Penelitan desain dan pengembangan ini mengacu pada langkah penelitian 

Richey dan Klein yang terdiri atas analisis, desain, pengembangan, dan evaluasi. 

Di tahap awal, Richey dan Klein menempatkan studi pendahuluan untuk mencari 

tahu permasalahan yang mungkin ada di tempat kerja atau dapat dikatakan tempat 

penelitian, masalah yang timbul akibat teknologi, dan masalah yang terkait 

dengan teori desain dan pengembangan. Studi literatur dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah penelitian melalui bagian pembahasan yang ada di 

jurnal-jurnal hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. 

Hasil penelitian pendahuluan digunakan untuk penyusunan latar belakang 

masalah dan sebagai awal pedoman di dalam membuat kajian teori untuk 

menjawab permasalahan yang ada. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan 

pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik kuesioner. 

2. Perencanaan, Pengembangan Model 

Desain dan pengembangan model M-Learning  terdiri atas rancangan 

model konseptual, prosedural, dan fisikal. Model konseptual menggunakan 

prinsip pengembangan M-Learning. Sedangkan, dalam model prosedural 

menggunakan model desain dan pengembangan dari Lee dan Owens yang terdiri 

atas analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi dipadukan 

dengan pengembangan M-Learning. Sebelum tahapan model desain dan 

pengembangan dari Lee dan Owens telah dilakukan terlebih dahulu dilakukan 

penelitian pendahuluan dari Richey dan Klein dengan mengidentifikasi masalah 

penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian dan pengembangan model M-

Learning berbasis Moodle  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 STUDI PENDAHULUAN 

Identifikasi masalah penelitian: 

Observasi lapangan, wawancara, studi pustaka (buku dan internet) untuk 

mengumpulkan data mengenai pemanfaatan handphone di kalangan mahasiswa  
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Tahap Analisis 

Analisis kebutuhan 

mengidentifikasi keadaan yang ada dengan 

semestinya 

 

Analisis front-end 

Analisis audiens 

Analisis teknologi 

Analisis tugas 

Analisis insiden kritis 

Analisis situasional 

Analisis tujuan 

Analisis media 

Analisis extant-data 

Analisis keuntungan-biaya 

 

Tahap Desain 

Pengembangan teori (prinsip-prinsip 

desain) 

 

Mendesain spesifikasi dan 

struktur isi produk 

Tahap Pengembangan dan Implementasi 

 

 

 

 

 

Tahap Evaluasi 

    

 

                                                               Revisi                           Revisi 

 

 

 

          Revisi?                                                  

(memungkinkan revisi) 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan M-Learning 

Tahap pertama yang dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah 

penelitian yang diambil dari hasil kuesioner terbuka yang diisi oleh mahasiswa. 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi dan hasil jurnal-jurnal penelitian 

yang berkaitan dengan M-Learning. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner terbuka sebanyak 64 mahasiswa.  

Langkah 1: 
Penyusunan 
flowchart 

 

Langkah 2: 

Mempersiapkan 

storyboard 

Langkah 3: 

Produksi media M-

Learning 

One to 

one 

Expert 

Review Small 

group 

Field 

test 
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Di dalam tahap analisis front-end, dimulai dari analisis audiens, teknologi, 

tugas, insiden kritis, situasional, tujuan, media extant-data, dan keuntungan-biaya. 

Analisis biaya tidak dilakukan di dalam penelitian ini karena tidak melihat aspek 

keuntungan-biaya di dalam pembuatan M-Learning. 

Di dalam tahap desain, dihasilkan desain spesifikasi dan struktur isi 

produk yang didapatkan dari hasil sintesis teori di kajian teoretik. Tahap 

pengembangan dilakukan produksi dari desain spesifikasi yang dihasilkan di bab 

dua sekaligus memproduksi M-Learning berbasis Moodle.  

Untuk tahap evaluasi, merevisi produk dan proses instruksional. Ada 

empat fase evaluasi formatif yaitu validasi ahli, one-to-one, uji coba kelompok 

kecil, dan uji coba lapangan. Namun, penelitian ini hanya berakhir pada tahap 

validasi ahli sehingga ditemukan desain M-Learning berbasis Moodle yang sudah 

divalidasi.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian pengembangan ini merupakan perluasan dari penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga prosedur penelitian yang akan 

dijalankan yaitu tertuang dalam gambar berikut ini. 

Tabel 3.1 Prosedur penelitian 

Penelitian sebelumnya: 

Sudah dilaksanakan di tahun 2014 dan 2015 

Pemanfaatan Moodle untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa (2014) 

Pengaruh pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar mahasiswa (2015) 

KEGIATAN KETERANGAN 

Tahun pertama: 

1. Melakukan identifikasi masalah dan 

analisis kebutuhan dalam kegiatan 

pembelajaran mahasiswa 

2. Mendesain draft awal model m-

learning berbasis Moodle 

3. Menyusun instrumen validasi ahli 

4. Menyusun rencana pembelajaran m-

learning berbasis Moodle 

5. Menyusun buku panduan m-

Luaran tahunan: 

Pemakalah dalam temu ilmiah 

nasional: draft 

Draf Model 

Draf Buku Ajar  

Lokasi penelitian: 

Universitas Negeri Jakarta 

Indikator capaian: 

Terbentuknya draft model m-learning 

berbasis Moodle yang valid 
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Penelitian sebelumnya: 

Sudah dilaksanakan di tahun 2014 dan 2015 

Pemanfaatan Moodle untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa (2014) 

Pengaruh pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar mahasiswa (2015) 

KEGIATAN KETERANGAN 

learning berbasis Moodle 

6. Tinjauan oleh ahli desain 

pembelajaran dan media 

pembelajaran (expert judgement) 

terhadap draft model dan rencana 

pembelajaran yang disusun 

7. Menganalisis dan merevisi draft 

model dan rencana pembelajaran 

berdasarkan hasil tinjauan ahli 

berdasarkan validasi ahli 

 

Adapun fishbone diagram penelitian keseluruhan yaitu 

  Fishbone Diagram 

Memperoleh Model 
M-Learning berbasis 
di perguruan tinggi 
yang valid, efektif, 
efisien, dan praktis

Tahun 2014

Pemanfaatan Moodle

dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Mahasiswa

Tahun III

Implementasi model 

m-learning berbasis 

moodle

Tahun I

Draft model m-learning berbasis 

moodle valid (uji validasi ahli)

Tahun II

Model m-learning berbasis moodle

yang efektif, efisien, dan praktis

(one to one, kelompok kecil, dan 

lapangan)

Tahun 2015

Pengaruh Pemanfaatan

Moodle terhadap Hasil 

Belajar Mahasiswa

 

Gambar 3.2. Fishbone Diagram Penelitian 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan tiga tipe pengumpulan data yaitu pedoman 

wawancara, studi dokumentasi, serta kuesioner terbuka. Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan rincian instrumen pengumpulan data.   

Tabel 3.2 Rincian Instrumen Pengumpulan Data 

Tahapan Evaluasi Instrumen Keterangan 

Analisis Kebutuhan 

Mahasiswa  

 

Kuesioner terbuka 

Studi dokumentasi untuk 

meninjau RPS 

Lihat lampiran  

Validasi Ahli 

Ahli media pembelajaran 

online  

(1 expert) 

Pedoman wawancara Lihat lampiran  

Ahli desain 

pembelajaran  

(1 expert) 

Pedoman wawancara Lihat lampiran  

Ahli Materi 

(1 orang) 

Pedoman wawancara Lihat lampiran  

 

Setelah kedua tahap ini dilakukan, produk diperbaiki sesuai saran dari 

hasil validasi ahli dan penelitian di tahun pertama dinyatakan selesai. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dibutuhkan berguna untuk menjaring data 

mengenai analisis kebutuhan dan validasi ahli. Instrumen yang dikembangkan 

pada tahap analisis kebutuhan dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang 

kebutuhan dikembangkannya model M-Learning berbasis Moodle. Hasil analisis 

ini nanti menjadi dasar dalam merencanakan dan mengembangkan model mobile 

learning berbasis Moodle sedangkan instrumen pada tahap validasi ahli berguna 

untuk mengevaluasi produk yang mau dikembangkan sebelum diberikan ke 

subjek penelitian yaitu mahasiswa agar sesuai dengan tujuan dari pengembangan 

model pembelajaran dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebutuhan 

No

 

  

Aspek Indikator Bentuk 

Instrumen 

Sumber 

Data 

No. 

Butir 

1 Peralatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) 

Jumlah peralatan 

TIK yang dimiliki 

Kuesioner Mahasiswa 1 

2 Lamanya waktu 

penggunaan 

peralatan TIK 

2 

3 Pemanfaatan 

Handphone 

Aplikasi yang 

digunakan 

3 

4 Alat komunikasi 

verbal/lisan yang 

digunakan sehari-

hari 

4 

5 Tujuan penggunaan 

handphone 

5 

6 Lama waktu 

penggunaan 

handphone 

6 

7 Penggunaan fasilitas 

internet di 

handphone 

7 

8 Keperluan 

penggunaan sarana 

komunikasi 

8 

9 Pemanfaatan 

internet 

Topik informasi 

yang dicari di 

internet 

9 

10 Keperluan 

penggunaan internet 

10 

11 Penggunaan internet 

oleh dosen 

11 

12 Penggunaan internet 

oleh mahasiswa 

12 

13 Belajar online 13 
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Instrumen penelitian di atas akan diberikan sebanyak 64 mahasiswa. Hasil 

dari analisis kebutuhan kemudian dijadikan rujukan di dalam membuat desain 

model mobile larning berbasis Moodle. Adapun kisi-kisi instrumen untuk validasi 

ahli sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Ahli Desain Pembelajaran 

No

 

  

Aspek Indikator Bentuk 

Instrumen 

Sumber 

Data 

No. 

Butir 

1 Kesesuaian 

tujuan 

pembelajaran 

Kejelasan SK/KD 

dan Indikator 

Pedoman 

wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahli 

desain 

pembelaja

ran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

2 Relevansi 

indikator dengan 

SK/KD 

3 

3 Kesesuaian 

kompetensi 

dengan 

karakteristik 

belajar online 

4 

4 Ketepatan 

pemilihan 

indikator 

pembelajaran 

untuk dicapai 

dengan belajar 

online 

5 

5 Kesesuaian 

metode 

pembelajaran 

yang dipilih 

Ketepatan 

penggunaan 

metode 

pembelajaran 

dalam belajar 

online 

6 

6 Menimbulkan 

interaksi belajar 

antara media dan 

mahasiswa 

7 

7 Pemberian 

motivasi belajar 

8 

8 Materi 

pembelajaran 

Kontekstualitas 

dan aktualitas 

9 
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No

 

  

Aspek Indikator Bentuk 

Instrumen 

Sumber 

Data 

No. 

Butir 

9 yang ada dalam 

mobile learning 

Kelengkapan 

bahan bantuan 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 Ketepatan 

pemilihan video 

pembelajaran 

11 

11 Kesesuaian materi 

dengan indikator 

pembelajaran 

12 

12 Kemudahan untuk 

dipahami 

13 

13 Sistematis, runut, 

alur logika jelas 

14 

14 Ketepatan 

pemilihan materi 

pembelajaran 

untuk belajar 

online 

15 

15 Evaluasi 

pembelajaran 

Kejelasan uraian, 

pembahasan, 

contoh, simulasi, 

latihan 

16 

16 Konsistensi 

evaluasi dengan 

indikator 

pembelajaran 

17 

17 Ketepatan 

pemilihan bentuk 

evaluasi yang 

digunakan untuk 

belajar online 

18 
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Berikut ini, kisi-kisi instrumen untuk ahli media pembelajaran online. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Ahli Media 

No Aspek Indikator Sumber 

data 

Bentuk 

Instrumen 

No. 

Butir 

1 Efektif dan 

efisien dalam 

pemilihan 

media  

Resolusi gambar yang 

ditampilkan 

berukuran kecil 

Ahli 

media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman 

wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Memori yang 

diperlukan untuk 

menyimpan aplikasi 

membutuhkan 

memori yang sedikit 

2 

3 Program dapat 

dijalankan dengan 

cepat 

3 

4 Gambar maupun 

efek-efek animasi dan 

simulasi yang ada di 

dalam media 

pembelajaran penting 

dan efektif dalam 

membantu proses 

pembelajaran 

4 

5 Reliable Program dapat berjalan 

dengan lancar 

5 

6 Program tidak berhenti 

pada saat 

pengoperasian 

6 

7 Maintainable Program mudah 

untuk diinstal ke 

handphone  

7 

8 Program dapat 

dengan mudah 

ditransfer dari satu 

handphone ke 

handphone lainnya 

8 

9 Usabilitas Program memiliki 

ikon yang mudah 

dikenal 

9 
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No Aspek Indikator Sumber 

data 

Bentuk 

Instrumen 

No. 

Butir 

10 Tampilan yang 

disediakan pengguna 

memudahkan di 

dalam menentukan 

kegiatan selanjutnya 

yang dapat dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 Menu-menu yang ada 

dalam program 

dengan jelas 

memberikan 

informasi bagi 

pengguna 

11 

12 Ketepatan pemilihan 

Moodle sebagai 

mobile learning 

12 

13 Kompatibilitas  Program dapat 

dijalankan di dalam 

handphone maupun 

website 

13 

14 Shortcut/ ikon Ikon muncul otomatis 

setelah proses 

instalasi 

14 

15 Dapat diuninstall di 

handphone 

15 

16 Reusable  Program dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk 

mengembangkan 

media pembelajaran 

lainnya 

16 

17 Visual  Menggunakan ilustrasi 

berupa 

gambar/video/simulasi, 

ilustrasi yang 

digunakan sesuai 

dengan materi  

17 

18 Penempatan judul, 

subjudul, ilustrasi dan 

keterangan gambar 

tidak mengganggu 

  18 
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No Aspek Indikator Sumber 

data 

Bentuk 

Instrumen 

No. 

Butir 

pemahaman 

19 Penempatan 

hiasan/ilustrasi sebagai 

latar belakang tidak 

mengganggu judul, 

teks, dan gambar 

19 

20 Tidak menggunakan 

terlalu banyak jenis 

huruf 

20 

21 Keterangan gambar 

jelas 

21 

22 Warna latar belakang 

kontras/mudah 

dibedakan dengan 

warna tulisan, gambar, 

animasi dan simulasi 

22 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Ahli Materi 

No Aspek Indikator Sumber 

data 

Bentuk 

Instrumen 

No. 

Butir 

1 Kualitas materi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian materi 

dengan indikator 

pembelajaran 

Ahli 

materi 

Pedoman 

wawancara 

1 

2 Kecukupan ruang 

lingkup materi 

untuk mencapai 

indikator 

pembelajaran 

2 

3 Kedalaman materi 3 

4 Keakuratan materi 4 

5 Keruntutan isi materi 

(Struktur organisasi/ 

urutan isi materi) 

5 

6 Kemenarikan isi 

materi dalam 

memotivasi 

pengguna 

  6 
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No Aspek Indikator Sumber 

data 

Bentuk 

Instrumen 

No. 

Butir 

7 Tingkat kesulitan 

materi  

7 

 

H. Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk merumuskan kesimpulan dari hasil 

pengembangan. Penelitian ini akan menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner terbuka terhadap penggunaan 

handphone di kalangan mahasiswa. Data kuantitatif dihitung dengan 

menggunakan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui frekuensi jumlah 

mahasiswa yang memilih suatu jawaban. 

 Data dari setiap indikator dalam penggunaan handphone di kalangan 

mahasiswa agar mudah dianalisis, menggunakan pedoman penafsiran data dengan 

perincian sebagai berikut: 

 0%   : tidak ada mahasiswa 

 1-26%   : sedikit sekali mahasiswa 

 27-49%  : sebagian kecil mahasiswa 

 50%   : sebagian mahasiswa 

 51-75%  : sebagian besar mahasiswa 

 76-99%  : hampir semua mahasiswa 

 100%   : semua mahasiswa 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data 

hasil wawancara. Tahapan yang dilakukan meliputi 1) peneliti mengumpulkan 

data yang akan dianalisis; 2) peneliti menyiapkan data yang akan dianalisis; 3) 

peneliti membaca kembali semua data dengan seksama; 4) peneliti menganalisis 

secara mendetil melalui proses pengkodean; 5) peneliti mendeskripsikan temuan-

temuan dalam kategori atau tema untuk bahan analisis, selanjutnya menyajikan 

deskripsi dan tema-tema agar memudahkan proses analisis dan penafsiran data; 6) 

peneliti menganalisis serta penafsiran data yang dilakukan secara terpadu. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Bab ini menjelaskan hasil yang diperoleh ketika tahap analisis, desain, 

pengembangan, dan evaluasi serta luaran yang sudah dihasilkan untuk 

penelitian ini. 

A. Hasil Pengembangan Model 

Langkah penelitian ini memuat empat tahap yaitu analisis, desain, 

pengembangan, dan evaluasi. Di dalam tahap analisis terdapat dua langkah 

yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan dan front-end. Penjabaran subbab ini 

akan dilakukan secara berurutan dimulai dari analisis sampai evaluasi. Data 

pertama yang akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai analisis kebutuhan 

dari pemanfaatan handphone bagi mahasiswa.  

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Langkah pertama tahap ini dilakukan untuk menjaring data mengenai 

pemanfaatan handphone di kalangan mahasiswa dengan menggunakan 

instrument kuesioner. Ada tiga belas hal yang ditanyakan dalam langkah ini. 

Berikut adalah hasil deskripsi data dari ketiga belas hal yang ditanyakan: 

Tabel  5.1 Jumlah peralatan TIK yang Dimiliki 

No Alat TIK Jumlah 

a Komputer Pribadi (PC) 22 

b Laptop 67 

c Tabelt 8 

d Ipod touch - 

e Telepon 12 

f Handphone/telepon genggam 74 

 

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat mahasiswa memiliki peralatan teknologi 

informasi dan komunikasi di hampir semua alat kecuali Ipod touch. Ada beberapa 

mahasiswa yang memiliki alat TIK lebih dari satu terutama untuk handphone. 

Terlihat dari jumlah handphone yang dimiliki ada 74 buah dari 64 mahasiswa 

sehingga penggunaan Moodle dengan mobile learning memungkinkan untuk 
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dilakukan di dalam pembelajaran oleh mahasiswa. Berikutnya tabel 5.2 yang 

menginformasikan mengenai lamanya penggunaan peralatan TIK oleh mahasiswa 

dalam sehari. 

Tabel 5.2 Lamanya Penggunaan Peralatan TIK dalam Sehari 

No Alat TIK 
< 1 jam 1 - 2 jam 2 - 3 jam > 3 jam 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Komputer Pribadi (PC) 16 25 4 6.25 2 3.13 0 0 

b Laptop 16 25 18 28.13 24 37.5 6 9.38 

c Tabelt 8 12.5 0 0 0 0 0 0 

d Ipod touch 0 0 0 0 0 0 0 0 

e Telepon 12 18.75 0 0 0 0 0 0 

f Handphone/telepon 

genggam 

0 

 

0 4 6.25 8 12.5 52 81.25 

 

Tabel di atas menunjukkan informasi: 

a) Sedikit sekali mahasiswa (25%) yang menggunakan komputer pribadi < 1 

jam 

b) Tidak ada mahasiswa (0%) yang menggunakan komputer pribadi > 3 jam 

c) Sebagian kecil mahasiswa (37.5%) menggunakan laptop selama 2 – 3 jam 

d) Hampir semua mahasiswa (81.25%) yang menggunakan handphone > 3 jam 

e) Pada umumnya, hampir semua mahasiswa menggunakan handphone paling 

lama dibandingkan peralatan TIK lainnya  

Berikutnya, tabel 5.3 menunjukkan aplikasi yang sering sekali digunakan 

oleh mahasiswa di handphone.  

Tabel 5.3 Aplikasi yang Digunakan pada Handphone 

 

No Aplikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Email 0 

 

0 20 31.25 32 50 12 18.75 

b Browser 

internet 

0 

 

0 6 9.38 26 40.63 32 50 

c Game 12 18.75 28 43.75 16 25 6 9.38 

d Music 

player 

2 3.13 20 31.25 14 21.88 28 43.75 
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No Aplikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

e Play store 4 6.25 48 75 10 15.63 2 3.13 

f Facebook  7 10.94 44 68.75 4 6.25 9 14.06 

g Line  0 

 

0 0 0 30 46.88 34 53.13 

h Instagram  0 

 

0 8 12.5 12 18.75 44 68.75 

i Twitter  22 34.38 38 59.38 4 6.25 0 0 

J Radio 28 43.75 24 37.5 8 12.5 4 6.25 

k YouTube 0 

 

0 42 65.63 14 21.88 8 12.5 

l BBM 36 56.25 24 37.5 2 3.13 2 3.13 

m Messenger 24 37.5 32 50 6 9.38 2 3.13 

n WhatsApp  4 6.25 6 9.375 20 31.25 34 53.13 

O Path 32 50 12 18.75 20 31.25 0 0 

p Skype 48 75 14 21.875 2 3.125 0 0 

 

Tabel di atas menunjukkan informasi: 

a) Sebagian besar mahasiswa (68.75 %) sering sekali membuka aplikasi 

Instagram dibandingkan program lainnya. 

b) Tidak ada mahasiswa (0%) yang membuka aplikasi twitter, path, dan skype. 

c) Sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering sekali membuka aplikasi 

whatsapp. 

d) Sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering sekali membuka aplikasi line.  

e) Pada umumnya, mahasiswa menggunakan handphone untuk keperluan 

bersosialisasi. 

Berikutnya, tabel 5.4 menunjukkan alat komunikasi verbal yang sering 

digunakan oleh mahasiswa. 

Tabel 5.4 Alat Komunikasi Verbal/Lisan yang Digunakan Sehari-hari 

No 
Alat 

Komunikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Telepon 22 34.38 30 46.88 12 18.75 0 

 

0 

b Handphone/ 0 0 4 6.25 14 21.88 46 71.88 
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No 
Alat 

Komunikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

telepon 

genggam 

 

c Tabelt 46 71.88 10 15.63 4 6.25 4 6.25 

 

Tabel di atas menunjukkan informasi: 

a) Tidak ada mahasiswa (0%) yang sering sekali menggunakan telepon  

b) Sedikit sekali mahasiswa (6.25%) yang sering sekali menggunakan tabelt 

c) Sebagian besar mahasiswa (71.88%) yang sering sekali menggunakan 

handphone 

d) Pada umumnya, mahasiswa sering sekali menggunakan handphone 

Berikutnya, tabel 5.5 menunjukkan tujuan mahasiswa menggunakan 

handphone 

Tabel 5.5 Tujuan Penggunaan Handphone 

No Tujuan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Menyimpan data 0 0 6  9.38 24  37.5 34  53.13 

b Menelepon 0 0 28  43.75 28  43.75 8  12.5 

c Mendengar Musik 2 3.13 14  21.88 22  34.38 26  40.63 

d Merekam suara/musik 3 4.69 52  81.25 3  4.69 6  9.38 

e Menonton video 0 0 34  53.13 18  28.13 12  18.75 

f Merekam video 4 6.25 50 78.13 5 7.813 5 7.81 

g Memotret 0 0 16  25 28  43.75 20  31.25 

h Browsing di Internet 0 0 2  3.13 22  34.38 40  62.5 

i Menggunakan e-mail  0 0 14  21.88 30  46.88 20  31.25 

J 

Berinteraksi di media 

sosial 

0 0 4  6.25 20  31.25 40  62.5 

k Bermain game 14  21.88 26  40.63 18  28.13 6  9.38 

l Chatting 0 0 0 0 16  25 48  75 

m Video conference 26  40.63 28  43.75 8  12.5 2 3.13 

 

Tabel di atas menunjukkan informasi sebagian besar mahasiswa (62.5%) 

sering sekali menggunakan handphone untuk keperluan berinteraksi di media 
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sosial dan browsing di internet. Tabel 5.6 berikutnya menunjukkan informasi 

tentang rata-rata waktu yang digunakan mahasiswa menggunakan handphone 

dalam sehari. 

Tabel 5.6 Rata-rata Waktu Menggunakan Handphone/Telepon Genggam 

dalam Sehari 

No Keperluan 
< 1 jam 1 - 2 jam 2 - 3 jam > 3 jam 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Bertelepon 58 90.63 4 6.25 2 3.13 0 0.00 

b SMS 58 90.63 4 6.25 0 0.00 2 3.13 

c BBM 60 93.75 2 3.13 0 0.00 2 3.13 

d WhatsApp 16 25.00 18 28.13 10 15.63 20 31.25 

e LINE 0 0.00 2 3.13 16 25.00 46 71.88 

f Facebook 22 34.38 36 56.25 3 4.69 3 4.69 

g Twitter 26 40.63 30 46.88 6 9.38 2 3.13 

h Path 30 46.88 28 43.75 6 9.38 0 0.00 

i Instagram 0 0.00 10 15.63 20 31.25 34 53.13 

j Skype 50 78.13 12 18.75 2 3.13 0 0.00 

k Browsing di 

internet 

2 3.13 30 46.88 22 34.38 10 15.63 

l E-mail 30 46.88 18 28.13 10 15.63 6 9.38 

m Bermain 

game 

36 56.25 6 9.38 6 9.38 6 9.38 

 

Tabel di atas menginformasikan 

a) Sebagian besar mahasiswa (71.88%) menggunakan line lebih dari 3 jam 

b) Sebagian besar mahasiswa (53.13%) menggunakan Instagram > 3 jam 

c) Pada umumnya, sebagian besar mahasiswa menggunakan handphone untuk 

berinteraksi dengan media sosial lebih membutuhkan waktu yang lama 

dibandingkan aplikasi lainnya 

Tabel 5.7 menjelaskan tentang informasi keperluan mahasiswa 

menggunakan fasilitas handphone di internet. 
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Tabel 5.7 Keperluan Mahasiswa Menggunakan Fasilitas Internet di 

Handphone 

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 

Jarang Sering Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a BBM 46 71.88 16 25.00 0 0.00 2 3.13 

b WhatsApp 6 9.38 18 28.13 14 21.88 26 40.63 

c LINE 0 0.00 2 3.13 16 25.00 46 71.88 

d Facebook 22 34.38 36 56.25 3 4.69 3 4.69 

e Twitter 26 40.63 30 46.88 6 9.38 2 3.13 

f Path 30 46.88 28 43.75 6 9.38 0 0.00 

g Instagram 0 0.00 10 15.63 20 31.25 34 53.13 

h Skype 50 78.13 12 18.75 2 3.13 0 0.00 

i 

Surat 

Elektronik/E-

mail 

0 0.00 30 46.88 30 46.88 4 6.25 

j Blog Pribadi 38 59.38 24 37.50 1 1.56 1 1.56 

K 

Menonton 

Video Youtube 

2 3.13 36 56.25 14 21.88 12 18.75 

L 

Mencari 

Informasi 

0 0.00 8 12.50 26 40.63 30 46.88 

m Internet Banking 50 78.13 10 15.63 3 4.69 1 1.56 

n Jual/beli online 26 40.63 28 43.75 8 12.50 2 3.13 

o 

Download 

lagu/video/film 

4 6.25 18 28.13 32 50.00 10 15.63 

 

Tabel di atas diperoleh informasi: 

a) Sebagian besar mahasiswa (71.88%) sering sekali menggunakan fasilitas 

internet untuk Line  

b) Sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering sekali menggunakan fasilitas 

internet untuk Instagram  

c) Pada umumnya, sebagian besar mahasiswa menggunakan fasilitas internet di 

handphone untuk berinteraksi dengan media sosial  

Tabel 5.8 berikut ini menjelaskan keperluan sarana komunikasi digunakan 

untuk pribadi atau perkuliahan. 
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Tabel 5.8 Keperluan Sarana Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menginformasikan: 

a) Hampir semua mahasiswa (±90%) menggunakan media sosial seperti 

Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan Skype untuk keperluan pribadi 

b) Hampir semua mahasiswa (87.50%) menggunakan Line untuk keperluan 

perkuliahan. 

c) Pada umumnya, mahasiswa memanfaatkan sarana yang ada di handphone 

untuk keperluan pribadi dibandingkan perkuliahan. 

Tabel 5.9 berikutnya tentang jenis informasi yang dicari di internet  

Tabel 5.9 Informasi yang Dibrowsing/cari di Internet 

No Tentang 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Kesenian 2 3.13 36 56.25 25 39.06 1 1.56 

b Politik 6 9.38 34 53.13 20 31.25 4 6.25 

c Ekonomi 6 9.38 36 56.25 16 25.00 4 6.25 

d Ilmu 

Pengetahuan 

0 0.00 8 12.50 32 50.00 24 37.50 

e Teknologi 2 3.13 22 34.38 26 40.63 14 21.88 

f Hiburan 2 3.13 4 6.25 22 34.38 36 56.25 

No Keperluan 
Pribadi Perkuliahan 

(i) % (ii) % 

a Bertelepon 50 78.13 14 21.88 

b SMS 48 75.00 16 25.00 

c BBM 62 96.88 2 3.13 

d WhatsApp 22 34.38 42 65.63 

e LINE 8 12.50 56 87.50 

f Facebook 58 90.63 6 9.38 

g Twitter 60 93.75 4 6.25 

h Path 62 96.88 2 3.13 

i Instagram 60 93.75 4 6.25 

j Skype 62 96.88 2 3.13 

k Blog Pribadi 50 78.13 14 21.88 

l Surat Elektronik/E-

mail 

0 0.00 64 100.00 



59 
 
 

No Tentang 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

g Gosip 18 28.13 26 40.63 14 21.88 16 25.00 

h Olahraga 22 34.38 24 37.50 8 12.50 10 15.63 

i Kesehatan  0 0.00 20 31.25 38 59.38 6 9.38 

l Hobi  0 0.00 10 15.63 30 46.88 24 37.50 

 

Tabel di atas menginformasikan 

a) Sebagian besar mahasiswa (56.25%) sering sekali membuka informasi yang 

berkaitan tentang hiburan di handphone 

b) Sebagian kecil mahasiswa (37.50%) sering sekali membuka informasi yang 

berkaitan tentang ilmu pengetahuan. 

c) Sebagian kecil mahasiswa (37.50%) sering sekali membuka informasi yang 

berkaitan tentang hobi. 

d) Pada umumnya, sebagian mahasiswa sering membuka informasi ilmu 

pengetahuan dibandingkan informasi lainnya. 

Berikutnya Tabel 5.10 menjelaskan tentang pemanfaatan internet di 

handphone untuk keperluan perkuliahan. 

Tabel 5.10 Pemanfaatan Internet di Handphone untuk Keperluan 

Perkuliahan 

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a 

Mempersiapkan bahan 

mata kuliah 

0 0 6 9.38 24 37.50 34 53.13 

b 

Memperkaya bahan 

mata kuliah 

0 0 4 6.25 28 43.75 32 50.00 

d Mempersiapkan ujian 0 0 4 6.25 30 46.88 30 46.88 

e 

Mengerjakan tugas 

mata kuliah 

0 0 0 0.00 14 21.88 50 78.13 

f 

Membandingkan 

dengan bahan mata 

kuliah 

2 3.13 6 9.38 14 21.88 32 50.00 

Tabel di atas menginformasikan: 
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a) Hampir semua mahasiswa (78.13%) sering sekali menggunakan internet 

untuk mengerjakan tugas mata kuliah 

b) Sebagian besar mahasiswa (53.13%) sering sekali mempersiapkan bahan 

amata kuliah 

c) Sebagian mahasiswa (50%) sering sekali menggunakan internet untuk 

membandingkan dengan bahan mata kuliah. 

d) Pada umumnya, mahasiswa sudah sering sekali memanfaatkan internet untuk 

keperluan perkuliahan. 

Tabel 5.11 berikut menjelaskan tentang penggunaan fasilitas internet oleh 

dosen. 

Tabel 5.11 Penggunaan Fasilitas Internet oleh Dosen 

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a 

Melengkapi bahan dari 

buku teks 

2 3.13 32 50.00 26 40.63 4 6.25 

b  

Menyajikan bahan 

matakuliah 

0 0.00 26 40.63 32 50.00 6 9.38 

c Diskusi di kelas 2 3.13 28 43.75 22 34.38 12 18.75 

d Memberikan tugas 0 0.00 22 34.38 34 53.13 8 12.50 

e Memberikan ujian  4 6.25 32 50.00 26 40.63 2 3.13 

f 

Memutakhirkan bahan 

mata kuliah 

6 9.38 24 37.50 30 46.88 4 6.25 

g 

Menilai keaktifan 

mahasiswa belajar 

2 3.13 38 59.38 20 31.25 4 6.25 

 

Tabel 5.11 di atas menunjukkan: 

a) Sedikit sekali (18.75%) dosen yang sering sekali menggunakan internet untuk 

diskusi di kelas 

b) Sedikit sekali dosen (3.13%) dosen yang sering sekali menggunakan internet 

untuk memberikan ujian 

c) Pada umumnya, dosen jarang melibatkan penggunaan internet di dalam 

proses pembelajaran. 
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Tabel 5.12 berikutnya menjelaskan tentang alasan penggunaan internet 

bagi mahasiswa. 

Tabel 5.12 Alasan Penggunaan Internet bagi Mahasiswa 

No Alasan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a 

Berbagai jenis 

informasi tersedia 

0 0 0 0.00 28 43.75 36 56.25 

b 

Informasi di internet 

mutakhir 

0 0 12 18.75 38 59.38 14 21.88 

c 

Sumber informasi 

dalam melaksanakan 

tugas mata kuliah 

0 0 4 6.25 28 43.75 32 50.00 

d 

Informasi lebih mudah 

diperoleh daripada 

membaca buku 

0 0 2 3.13 26 40.63 36 56.25 

e Murah dan praktis 0 0 2 3.13 14 21.88 48 75.00 

f 

Dapat diakses di 

banyak tempat 

0 0 0 0.00 18 28.13 46 71.88 

 

Tabel di atas menunjukkan 

a) Sebagian besar mahasiswa (75%) sering sekali menggunakan internet untuk 

alasan murah dan praktis 

b) Sebagian besar mahasiswa (71.88%) sering sekali menggunakan internet 

untuk alasan dapat diakses di banyak tempat 

c) Sebagian besar mahasiswa (56.25%) sering sekali menggunakan internet 

untuk alasan berbagai jenis informasi tersedia 

d) Sebagian besar mahasiswa (56.25%) sering sekali menggunakan internet 

untuk alasan informasi lebih mudah diperoleh daripada membaca buku 

e) Sedikit sekali mahasiswa (21.88%) yang sering sekali menggunakan internet 

untuk mencari informasi mutakhir 

f) Pada umumnya, mahasiswa menggunakan internet dengan alasan murah dan 

praktis 

Tabel 5.13 berikutnya menjelaskan tentang lokasi belajar online 
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Tabel 5.13 Lokasi Belajar Online 

No Tempat 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) % (ii) % (iii) % (iv) % 

a Program studi 14 21.88 26 40.63 22 34.38 2 3.13 

b 

Luar program 

studi 

12 18.75 20 31.25 30 46.88 2 3.13 

 

Tabel di atas menjelaskan: 

a) Sedikit sekali mahasiswa (3.13%) yang sering sekali belajar online baik di 

program studi maupun di luar program studi. 

b) Sebagian kecil mahasiswa (34.38%) yang sering belajar online di program 

studi 

c) Sebagian kecil mahasiswa (46.88%) yang sering belajar online di luar 

program studi  

d) Pada umumnya, mahasiswa tidak sering dilibatkan untuk belajar online 

baik di dalam maupun luar program studi. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap 64 

mahasiswa dengan dibagikan kuesioner terbuka terkait penggunaan 

handphone di kalangan mahasiswa maka dapat disimpulkan semua mahasiswa 

memiliki handphone bahkan ada beberapa mahasiswa yang memiliki 

handphone lebih dari satu. Dibandingkan dengan peralatan TIK lainnya, 

handphone digunakan oleh mahasiswa > 3 jam perharinya. Aktivitas yang 

dilakukan lebih banyak berinteraksi dengan media sosial. Program yang 

paling banyak dibuka oleh mahasiswa yaitu Instagram. Berikutnya yaitu Line. 

Terlihat juga jika Instagram adalah aplikasi yang paling membutuhkan waktu 

sering sekali dibuka perharinya yaitu > 3 jam. Berbeda sekali ketika 

mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan yang hanya membutuhkan < 1 jam 

untuk memanfaatkan internet di handphone dalam mencari informasi.  

Internet lebih banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk keperluan 

membuka Instagram dan berinteraksi dengan media sosial lainnya. Sarana 

yang ada di handphone untuk keperluan pribadi dibandingkan perkuliahan. Jika 
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browsing internet di handphone hanya informasi hiburan yang sebagian besar 

mahasiswa lakukan (56.25%). Sisanya membuka informasi tentang hobi, ilmu 

pengetahuan, dan lain-lain. Internet sering digunakan oleh mahasiswa untuk 

mengerjakan tugas kuliah namun sedikit sekali dosen (18.75%) yang sering 

sekali menggunakan internet untuk diskusi di kelas. Padahal sebagian besar 

mahasiswa (75%) sering sekali menggunakan internet karena dianggap murah dan 

praktis. Pada umumnya, mahasiswa tidak sering dilibatkan untuk belajar 

online baik di dalam maupun luar program studi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua mahasiswa memiliki 

perangkat komunikasi berupa handphone maka produk mobile learning 

berbasis Moodle dapat dikembangkan dan diberikan ke mahasiswa untuk 

pembelajaran. Selain itu, masih jarangnya dosen yang melibatkan penggunaan 

handphone di dalam proses pembelajaran membuat produk menjadi alternatif 

yang perlu diperkenalkan untuk pembelajaran ke mahasiswa. 

 

2. Hasil Analisis Front-End 

Analisis front-end dilakukan dengan maksud untuk mengetahui situasi 

awal yang terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain produk. 

Analisis front-end terdiri dari 1) Analisis audiens, 2) Analisis teknologi, 3) 

Analisis situasi, 4) Analisis tugas, 5) Analisis kejadian penting, 6) Analisis 

tujuan, dan 7) Analisis Media. 

a. Analisis audien 

Analisis audien dilakukan guna mengetahui kondisi demografis mahasiswa 

yang akan belajar dengan menggunakan media pembelajaran M-Learning berbasis 

Moodle. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengetahui jumlah mahasiswa untuk 

mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Jumlah mahasiswa berjumlah 64 

dengan rincian satu kelas berjumlah 33 mahasiswa dan satu kelas lagi berjumlah 

31 mahasiswa. Semua mahasiswa memiliki handphone beroperasi sistem Android 

sehingga memungkinkan dilakukan penginstalan aplikasi M-Learning berbasis 

Moodle dan melek terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di handphone seperti 

media sosial. 
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b. Analisis teknologi 

Untuk analisis teknologi yang dilihat adalah teknologi dan media 

pembelajaran yang tersedia di kampus. Analisis teknologi dimaksudkan untuk 

melihat ketersediaan teknologi yang mendukung dibuat dan diaksesnya M-

Learning berbasis Moodle. Untuk teknologi yang tersedia, semua mahasiswa 

memiliki handphone yang sudah beroperasi Android bahkan 10 mahasiswa 

memiliki dua buah gadget sehingga memungkinkan dilakukannya akses M-

Learning berbasis Moodle. Keberadaan Wifi masih menjadi kendala di dalam 

pengoperasian M-Learning berbasis Moodle sehingga masih perlu dilakukan 

pengadaan WIFI. Ukuran aplikasi M-Learning berbasis Moodle sebesar 3 MB 

sehingga untuk mengoperasikannya di dalam handphone tidak membutuhkan 

memori yang banyak. Aplikasi pun tidak berbayar sehingga semua mahasiswa 

dapat menginstal tanpa membayar. Dengan demikian dapat disimpulkan 

berdasarkan hasil analisis teknologi, M-Learning berbasis Moodle dapat 

digunakan untuk pembelajaran ke mahasiswa. 

 

c. Analisis tugas 

Analisis tugas dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu 

dikuasai di dalam mata kuliah yang diajarkan. Berikut ini adalah diagram analisis 

tugas dari penelitian ini:  
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Gambar 5.1 Diagram Analisis Tugas 

 

 

Analisis setiap periode perkembangan manusia dan implikasinya pada 

pendidikan di dimulai dari prenatal sampai lanjut usia 

Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia Teori perkembangan manusia 

 

Pengaruh Prenatal 

terhadap Tingkah 

Laku Post Natal 

dan Implikasinya 

dalam Pendidikan 

Perkembangan 

Bayi dan 

Implikasinya 

dalam Pendidikan 

Perkembangan 

Masa Usia Dini (2 

– 6 tahun) dan 

Implikasinya 

dalam Pendidikan 

Perkembangan 

Masa Usia 7 – 12 

tahun (sekolah 

dasar) dan 

Implikasinya 

dalam Pendidikan 

Perkembangan 

Masa Remaja dan 

Implikasinya 

dalam Pendidikan 

Perkembangan 

Masa Dewasa dan 

Implikasinya dalam 

Pendidikan 
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Mata kuliah ini melatih mahasiswa agar dapat menganalisis setiap periode 

perkembangan manusia dan implikasinya pada pendidikan di dimulai dari prenatal 

sampai lanjut usia. Untuk itu, mahasiswa perlu menguasai serangkaian tugas-

tugas yang ada dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Ada delapan 

tugas yang perlu dikuasai mahasiswa dengan baik agar mencapai kompetensi yang 

diinginkan. 

 

d. Analisis insiden kritis 

Analisis insiden kritis menentukan pengetahuan atau keterampilan yang 

menjadi target pelaksanaan. Mata kuliah ini len]bih menekankan pada aspek 

pengetahuan untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang ada. Pengetahuan 

yang menjadi target pelaksanaan yaitu semua butir tugas di diagram analisis tugas 

sebagai berikut: 

1) Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 

2) Teori Perkembangan Manusia  

3) Pengaruh Prenatal terhadap Tingkah Laku Post Natal dan Implikasinya dalam 

Pendidikan  

4) Perkembangan Bayi dan Implikasinya dalam Pendidikan  

5) Perkembangan Masa Usia Dini (2 – 6 tahun) dan Implikasinya dalam 

Pendidikan  

6) Perkembangan Masa Usia 7 – 12 tahun (sekolah dasar) dan Implikasinya 

dalam Pendidikan  

7) Perkembangan Masa Remaja dan Implikasinya dalam Pendidikan  

8) Perkembangan Masa Dewasa dan Implikasinya dalam Pendidikan 

Ke semua tugas harus dikuasai mahasiswa agar mampu menganalisis 

setiap periode perkembangan manusia dan implikasinya pada pendidikan di 

dimulai dari prenatal sampai lanjut usia. 

 

e. Analisis situasi 

Analisis situasi melihat pada kondisi lingkungan kampus (kebisingan, 

ventilasi, udara, dan temperatur). Dari segi kondisi lingkungan kampus, kelas 
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memiliki pencahayaan yang baik, ventilasi udara yang cukup, dan menggunakan 

pendingin ruangan. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil 

analisis situasi maka aplikasi M-Learning berbasis Moodle dapat digunakan di 

dalam kelas. 

 

f. Analisis Tujuan 

Analisis tujuan dilakukan dalam rangka menentukan apa yang akan 

menjadi isi (materi pengetahuan), bagaimana agar efektif diukur keberhasilannya, 

dan memilih media yang digunakan. Dalam menganalisis tujuan pembelajaran, 

pengembang memulai dari menetapkan tujuan instruksional umum yang berasal 

dari hasil analisis tugas. Adapun tujuan pembelajaran dari masing-masing tugas 

yaitu: 

Tujuan Instruksional Umum/ Standar Kompetensi: 

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep 

dasar perkembangan peserta didik untuk menganalisis dan mencari pemecahan 

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia. 

Tujuan Instruksional Khusus/ Kompetensi Dasar: 

1) Menjelaskan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia 

2) Menganalisis teori perkembangan manusia 

3) Mengaitkan antara pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal dan 

implikasinya dalam pendidikan 

4) Mengaitkan rentang perkembangan bayi dengan implikasinya terhadap 

pendidikan 

5) Mengaitkan rentang perkembangan anak usia dini dengan implikasinya 

terhadap pendidikan 

6) Mengaitkan rentang perkembangan anak usia sekolah dasar dengan 

implikasinya terhadap pendidikan 

7) Mencari pemecahan masalah kasus-kasus kenakalan remaja dikaitkan dengan 

tahapan perkembangannya  

8) Menganalisis perbedaan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia dari 

setiap ranah perkembangan yang memiliki implikasi terhadap pendidikan          
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g. Analisis Media 

Setelah berhasil menetapkan tujuan barulah selanjutnya dapat menetapkan 

media yang dibutuhkan. Media analysis (analisis media) menjadi sesuatu yang 

sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis karakteristik mahasiswa, teknologi, situasi, 

tugas, kejadian penting, dan tujuan maka media yang sesuai untuk dikembangkan 

yaitu M-Learning berbasis Moodle.  

 

h. Analisis extant-data 

Di dalam analisis ini dilakukan mengidentifikasi bahan yang ada. Studi 

dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi materi, tugas, UTS dan UAS yang 

akan diberikan ke mahasiswa melalui aplikasi M-Learning berbasis Moodle.   

 

i. Analisis biaya 

Analisis biaya dilakukan untuk melihat keuntungan (laba) dari produk 

yang ditawarkan serta digunakan untuk memutuskan apakah proyek akan diambil 

atau tidak. Lee dan Owens memasukkan analisis biaya ini ke dalam tahap 

analisisnya dikarenakan melihat dari segi bisnis. Penelitian ini dikarenakan untuk 

keperluan akademik sehingga analisis biaya tidak dilakukan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis 

front end yang telah dilakukan, kampus dapat dan sesuai menggunakan M-

Learning berbasis Moodle  sebagai media pembelajaran untuk pembelajaran di 

perguruan tinggi.  

                                                                                                                                                                  

3. Model Draft 1 (Model Konseptual) >> Tahap Desain 

Model konseptual merupakan perwujudan dari teori pembelajaran dan 

prinsip desain M-Learning yang berkaitan dengan pembuatan M-Learning 

berbasis Moodle. Model ini memadukan konsep pembelajaran dengan prinsip 
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Online 

desain aplikasi sehingga diharapkan sesuai untuk pembelajaran di perguruan 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setiap pokok materi memiliki tujuan 

pembelajaran khusus yang dirumuskan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran 

umum 

B. Kondisi Pembelajaran 

Berpusat pada mahasiswa, belajar 

berjaringan, belajar tatap muka, 

aktivitas belajar dan pembelajaran 

masuk ke dalam aplikasi Moodle 

C. Sumber (Bahan dan Alat) 

Fasilitas fisik : Internet, komputer, dan 

handphone 

Sumber : Internet, dosen, mahasiswa 

Administrator: pengelola website 

D. Evaluasi dan Pengembangan 

Evaluasi : 

Dosen :  

• Membuat evaluasi 

• Mengelola nilai 

• Mengirim tugas 

• Menilai tugas 

• Diskusi  

Mahasiswa : 

• Mengerjakan evaluasi 

• Menerima nilai 

• Menerima tugas 

• Mengumpulkan tugas 

• Diskusi/chat 

Pengembangan : 

PRODUK DIREVISI BAIK MATERI 

MAUPUN MEDIA 

Menu log in 

- Dosen 

- Mahasiswa 

- Administrator 

- umum 

MAHASISWA 
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Gambar 5.2 Model Konseptual M-Learning Berbasis Moodle untuk 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

 

Model konseptual tersebut merupakan teori yang mendasari terwujudnya 

m-learning berbasis Moodle. Jadi, ketika seseorang ingin masuk ke dalam 

pembelajaran dapat bertindak sebagai empat pihak yaitu mahasiswa, dosen, 

administrator, maupun umum. Tetapi, pihak umum tidak memiliki akses untuk 

memasuki pembelajaran di dalam aplikasi sehingga pada dasarnya Moodle 

memang ditujukan untuk pihak yang terlibat di dalam kelas yang dituju sesuai 

dengan konsep pembelajaran yang menjelaskan proses belajar dan pembelajaran 

sebagai suatu usaha yang terencana dan disengaja untuk mengubah tingkah laku 

seseorang baik kognitif, sikap, maupun psikomotorik yang didapatkan dari hasil 

interaksi dengan sumber belajar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus 

dibuat baik tujuan pembelajaran umum maupun khusus untuk mengarahkan 

mahasiswa kepada keberhasilan belajar dan pembelajarannya.  

Setelah ditentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu 

menentukan kondisi pembelajaran agar mahasiswa dapat belajar. Kondisi 

pembelajaran di dalam m-learning berbasis Moodle dibuat secara tatap muka 

maupun online melalui aplikasi di handphone. Semua kegiatan belajar dan 

pembelajaran diarahkan pada berpusat ke mahasiswa dan belajar berjaringan. 

Kemudian ditentukan bahan dan fasilitas fisik yang perlu diadakan. Fasilitas fisik 

seperti internet, komputer, dan handphone merupakan penunjang akan 

keberhasilan pengadaan m-learning berbasis Moodle. Dengan belajar secara 

online mahasiswa memiliki sumber belajar yang lebih beragam seperti internet, 

dosen, dan dari sesama mahasiswa melalui media diskusi. Administrator juga 

penting di dalam m-learning berbasis Moodle karena membantu aktivitas guru di 

dalam memastikan kelancaran proses belajar dan pembelajaran. 

Di dalam kegiatan evaluasi, guru dan mahasiswa memiliki peranan 

masing-masing. Dosen bertugas untuk membuat evaluasi, mengelola nilai, 

mengirim tugas, menilai tugas, dan diskusi dengan mahasiswa sedangkan 

mahasiswa memiliki peran untuk mengerjakan evaluasi, menerima nilai, 
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menerima tugas, mengumpulkan tugas, dan diskusi dengan sesama mahasiswa 

maupun dosen. 

Pengembangan dilakukan terhadap produk yang dibuat serta dilakukan 

revisi oleh ahli materi, ahli media, maupun ahli desain instruksional sebagai 

penyempurnaan terhadap m-learning berbasis Moodle. 

 

4. Model Draft 2 (Model Prosedural) 

Model prosedural mengikuti model pengembangan dari Lee dan Owens 

yang terdiri atas lima tahap yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, 

dan evaluasi. Sebelum lima tahapan dari Lee dan Owens dilakukan, terlebih 

dahulu dilakukan penelitian pendahuluan dari Richey dan Klein. Berikut ini 

model prosedural dari m-learning berbasis Moodle. 
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          Revisi?                         (memungkinkan revisi) 

Gambar 5.3 Model Prosedural M-Learning Berbasis Moodle 
Gambar 5.3 merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam 

mengembangkan m-learning berbasis Moodle. Secara garis besar, proses yang 

dilakukan di dalam mengembangkan m-learning berbasis Moodle terdiri atas lima 

tahap yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model 

prosedural ini merupakan kombinasi dari beberapa pemikiran yaitu Richey dan 

Klein untuk tahapan studi pendahuluan; tahap analisis, desain, pengembangan dan 

implementasi, serta evaluasi menggunakan tahapan Lee dan Owens. Untuk 

tahapan desain menggunakan teori-teori yang melandasi pembuatan m-learning 

berbasis Moodle lalu kemudian tahapan pengembangan menggunakan proses 

pembuatan m-learning berbasis Moodle. Tahapan evaluasi menggunakan model 

dari Martin Tessmer. 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah 

penelitian melalui teknik kuesioner dan studi pustaka (buku dan internet) untuk 

mengumpulkan data pemanfaatan handphone di kalangan mahasiswa. Hasil dari 

penelitian pendahuluan telah dijelaskan dalam hasil analisis kebutuhan.  

Tahap analisis dilakukan dengan dua tahapan yaitu analisis kebutuhan dan 

analisis front-end. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi 

kemampuan bercerita yang dimiliki anak dengan yang semestinya telah dikuasai 

anak. Kemudian dilanjutkan ke analisis front-end. Analisis front-end adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjembatani kesenjangan yang 

ada antara kenyataan dan harapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada 

sepuluh analisis yang dapat dilakukan yaitu 1) Analisis peserta, 2) Analisis 

teknologi, 3) Analisis situasi, 4) Analisis tugas, 5) Analisis Isu 6) Analisis 

kejadian penting, 7) Analisis tujuan, 8) Analsis Media, 9) Analisis Data yang ada, 

dan 10) Analisis Biaya. Analisis front-end telah dijelaskan dalam hasil analisis di 

subbab sebelumnya.    

Tahap berikutnya yaitu desain. Desain adalah fase perencanaan dalam 

sebuah proyek media. Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting untuk 

meraih kesuksesan dalam proyek tersebut. Di dalam desain akan dilahirkan 
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spesifikasi media dan struktur isi produk. Spesifikasi media dan struktur isi 

produk m-learning berbasis Moodle  sebagai desain awal yaitu: 

Tabel 5.14 Spesifikasi M-Learning Berbasis Moodle   

No Komponen M-

Learning Berbasis 

Moodle   

Spesifikasi 

1 Nama Program APK 

Android 

Android Studio 

2 Nama Play store 

publisher 
 

Google Play Developer Console 

3 Versi Moodle 3.2.1 

4 Ukuran Install 

Aplikasi 

15.32 MB 

5 Nama Aplikasi di Play 

Store 

Mobile Learning Ku 

 

Tabel spesifikasi produk di atas merupakan spesifikasi yang diwujudkan 

ketika dalam tahap mengembangkan. Tahap mengembangkan dan implementasi 

disatukan ke dalam satu tahapan perwujudan produk oleh Lee dan Owens. 

Berikutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan evaluasi formatif 

yang dilakukan empat tahapan yaitu validasi ahli, one to one, kelompok kecil, dan 

uji coba lapangan. Namun, penelitian ini hanya berakhir pada tahap validasi ahli. 

 

B. Kelayakan Model 

Produk awal model m-learning berbasis Moodle  setelah dikembangkan 

dinamakan prototipe 1. Prototipe 1 perlu diujicobakan untuk mencari kekurangan 

atau kelemahan pada produk tersebut. 

1. Validasi Ahli 

Di dalam tahap evaluasi ini yang dilakukan adalah evaluasi formatif. 

Richey dan Klein membagi menjadi beberapa tahap yaitu expert review, one to 

one, small group, dan field test sehingga nantinya akan didapatkan empat 

perbaikan produk. Namun, pada penelitian ini karena hanya sampai tahap validasi 

https://play.google.com/apps/publish/?hl=id
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ahli, maka perbaikan hanya dilakukan satu kali setelah revisi ahli. Pertama kali 

yaitu hasil draf pertama yang didasarkan oleh penilaian ahli. 

2. Hasil Draf Pertama 

Dalam langkah ini yang dilakukan pertama kali adalah hasil penilaian dari 

para ahli. M-learning berbasis Moodle  dinilai oleh tiga ahli yaitu ahli media 

pembelajaran online, ahli materi, dan ahli desain instruksional. Berikut ini adalah 

produk awal dari m-learning berbasis Moodle sebelum dilakukan penilaian oleh 

ke tiga ahli. 

Aplikasi m-learning berbasis Moodle dapat diunduh di Play Store, dengan 

mengetikkan kata kunci “Mobile Learning Ku” pada kolom pencarian kemudian 

akan muncul aplikasi yang menggunakan kata kunci Mobile Learning Ku. Pilih 

Mobile Learning Ku dan klik “INSTALL” untuk menginstall aplikasi ke 

handphone. 

 

Gambar 5.4 Aplikasi Mobile Learning Ku di Play Store 
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Gambar 5.5 Tampilan Awal Aplikasi 

 

Gambar 5.5 menunjukkan tampilan awal ketika aplikasi m-learning 

berbasis Moodle sedang dibuka. Mahasiswa maupun dosen dapat langsung 

memasukkan username dan password yang diberikan oleh admin untuk 

masuk ke dalam aplikasi. Di bagian bawah kolom username dan password 

terdapat menu Available courses yang menjelaskan topik-topik yang ada 

dalam aplikasi tersebut. Dikarenakan aplikasi hanya memuat satu topik untuk 

mata kuliah Perkembangan Peserta Didik maka yang tercantum hanya mata 

kuliah tersebut. 

Setelah memasukkan username dan password yang diberikan oleh 

Administrator kemudian klik tombol hijau maka akan muncul tampilan 

halaman pembuka awal dari kursus yang tersedia. Tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 5.6 Halaman Pembuka setelah Log In 

Gambar 5.5 menunjukkan kursus tersedia yang didaftarkan di dalam 

aplikasi. Kemudian klik kursus yang dituju. Ketika mengklik kursus mata kuliah 

yang dituju selanjutnya dapat dilihat topik-topik yang sudah dimasukkan oleh 

dosen mata kuliah. Jika ingin melihat topik secara keseluruhan dengan singkat 

dapat menuju bagian Navigation. Tampilannya sebagai berikut. 
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Gambar 5.7 Topik dalam Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik 

Setiap topik akan memiliki isian yang berbeda. Ada yang mencantumkan 

bahan ajar, video, kuis, maupun bagian chat untuk diskusi sesama anggota grup. 

Tampilannya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Aktivitas Belajar dalam Mata Kuliah  

Perkembangan Peserta Didik 

 

Aplikasi ini juga menyediakan untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester dengan jenis soal yang telah ditentukan oleh dosen bersangkutan. 

Untuk mulai mengerjakan tinggal mengklik mana yang dituju dan mulai kerjakan. 

Perhatikan batas waktu pengerjaan soal yang telah ditentukan oleh dosen 

bersangkutan dan dapat dilihat mahasiswa. Setiap topik materi yang dibahas 

dilengkapi diskusi untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen saling 

berdiskusi terkait materi maupun tugas yang diberikan. 
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Gambar 5.9 Kolom Ujian Tengah Semester dalam Aplikasi 

Untuk memudahkan dosen dan mahasiswa menggunakan aplikasi ini, 

diberikan panduan penggunaan aplikasi. Panduan berisi dimulai dari pencarian 

aplikasi di Play Store, pemasangan, sampai pada membuka kursus yang dituju.  

3. Validasi Ahli Materi 

Aplikasi m-learning berbasis Moodle kemudian diberikan ke ahli materi 

untuk dinilai. Data diperoleh dengan menanyakan melalui wawancara yang 

mencakup penilaian terhadap kualitas materi meliputi kesesuaian materi dengan 

indikator pembelajaran, kecukupan ruang lingkup materi untuk mencapai 

indikator pembelajaran, kedalaman materi, keakuratan materi, keruntutan isi 

materi (Struktur organisasi/ urutan isi materi), kemenarikan isi materi dalam 

memotivasi pengguna, dan tingkat kesulitan materi.  
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Ahli materi dalam pengembangan media ini adalah dosen di Fakultas 

Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang juga mengampu mata kuliah 

Perkembangan Peserta Didik. Setelah melihat materi dalam media yang dibuat 

oleh pengembang, ahli materi melakukan penilaian dengan melihat materi-materi 

yang disajikan dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan menjawab 

wawancara yang diberikan sesuai dengan kriteria penilaian. Adapun saran dan 

perbaikan dari ahli materi yaitu:  

a) Topik tentang Teori Perkembangan Manusia cukup menyulitkan mahasiswa 

karena banyak dan padat materinya sehingga pengalaman belajar yang 

diberikan ke mahasiswa perlu diperkaya agar lebih bermakna. 

b) Tambahkan materi tentang anak-anak berkebutuhan khusus di akhir 

pertemuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa perkembangan anak yang 

berbeda dari anak pada umumnya. 

Hasil masukan dari ahli materi digabung dengan dua ahli lainnya untuk 

menghindari penilaian yang berbeda dari ketiga ahli. Ketika ditemukan perbedaan 

penilaian akan diklarifikasi kembali sehingga akan dihasilkan satu produk media 

m-learning berbasis Moodle yang merupakan hasil penilaian dari ketiga ahli. 

4. Revisi Ahli Materi 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dan saran yang diberikan ahli materi 

terhadap m-learning berbasis Moodle, pengembang merevisi produk sesuai yang 

disarankan oleh ahli materi yaitu sebagai berikut: 

a) Memperkaya pengalaman belajar materi Teori Perkembangan Manusia 

Sebelum revisi, pengalaman belajar yang diberikan ke mahasiswa hanya 

diskusi dalam bentuk presentasi kelas. Bahan ajar diberikan di dalam aplikasi. 

Tetapi kemudian, ditambahkan di dalam Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP), 

pengalaman belajar berupa diskusi yang dilakukan setiap kelompok tentang 

pemetaan Teori Perkembangan Manusia dengan mengidentifikasi inti teori, tokoh, 

kelebihan maupun kelemahan teori yang ada sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui letak perbedaan dari setiap teori. Setelah itu, mahasiswa diberikan 
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kuis terkait materi untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi 

Teori Perkembangan Manusia. 

 

b) Penambahan Materi Anak Berkebutuhan Khusus 

Di dalam materi selama satu semester belum membahas tentang 

perkembangan anak berkebutuhan khusus sehingga menurut ahli materi, perlu 

dilakukan penambahan materi sehingga baik di dalam aplikasi maupun RPP 

ditambahkan topik tentang Anak Berkebutuhan Khusus. 

5. Validasi Ahli Desain Pembelajaran 

Data diperoleh melalui wawancara ke ahli desain pembelajaran dengan 

menanyakan beberapa hal tentang kesesuaian tujuan pembelajaran, kesesuaian 

metode pembelajaran yang dipilih, materi pembelajaran yang ada dalam mobile 

learning, dan evaluasi pembelajaran. Ahli desain pembelajaran dalam 

pengembangan media ini adalah dosen di Program Studi Teknologi Pendidikan 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Setelah melihat RPP dan 

media yang dibuat oleh pengembang, ahli desain pembelajaran melakukan 

penilaian dengan melihat segi desain pembelajaran dari mata kuliah 

Perkembangan Peserta Didik dan menjawab wawancara yang diberikan sesuai 

dengan kriteria penilaian. Adapun saran dan perbaikan dari ahli materi yaitu:  

a) Kata kerja operasional yang digunakan di dalam rumusan kompetensi dasar 

tidak menggunakan kata mengaitkan. Diganti dengan istilah menghubungkan 

karena kata mengaitkan tidak operasional. 

b) Membuat peta kompetensi sebelum RPP dengan menjabarkan topik-topik 

mana saja yang melibatkan belajar online sehingga terlihat kecenderungannya 

lebih mengarah pada online atau belajar tatap muka. 

 

6. Revisi Ahli Desain Pembelajaran 
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Dari hasil evaluasi yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh ahli 

desain pembelajaran terhadap aplikasi, pengembang merevisi RPP sesuai yang 

disarankan oleh ahli materi yaitu sebagai berikut: 

a) Mengganti kata kerja mengaitkan di dalam kompetensi dasar dengan 

menghubungkan. 

b) Peta kompetensi ditambahkan sebelum RPP sehingga terlihat model 

pembelajaran yang digunakan. 

7. Validasi Ahli Media 

Data diperoleh melalui wawancara ke ahli media dengan menanyakan 

beberapa hal tentang efektif dan efisien dalam pemilihan media, segi reliable, 

maintainable, usabilitas, kompatibilitas, shortcut/ ikon, reusable, dan visual. Ahli 

media yang digunakan adalah dosen di Universitas Sampoerna.  Dari segi efektif 

dan efisien, media sudah memenuhi syarat begitupula dengan persyaratan lainnya. 

Namun, hal yang menjadi saran dan perbaikan bagi ahli media dilihat dari terlalu 

banyaknya teks yang tersaji di dalam bahan ajar pada aplikasi sehingga 

membosankan bagi mahasiswa yang membaca. 

8. Revisi Ahli Media 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh ahli 

media terhadap aplikasi, pengembang merevisi bahan ajar yang digunakan dengan 

menyajikan gambar yang berfungsi untuk menjelaskan materi agar mempermudah 

mahasiswa untuk membaca dan memahaminya. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab empat pertanyaan yang diajukan 

yaitu pemanfaatan program aplikasi di handphone untuk proses belajar mahasiswa 

PGSD dan MKDK UNJ, desain awal model m-learning berbasis Moodle untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi, rencana pembelajaran m-learning berbasis 

Moodle untuk pembelajaran di perguruan tinggi, serta draft model m-learning 

berbasis Moodle dan rencana pembelajaran di perguruan tinggi setelah melalui uji 
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validasi ahli. Hal pertama yang akan dibahas berkaitan dengan pemanfaatan 

aplikasi di handphone untuk proses belajar mahasiswa PGSD dan MKDK UNJ. 

 

 

1. Pemanfaatan program aplikasi di handphone untuk proses belajar 

mahasiswa 

Penelitian menunjukkan pada umumnya, mahasiswa banyak menggunakan 

aplikasi berupa media sosial di handphone nya. Secara terperinci terkait hal ini, 

ada tiga belas hal yang ditanyakan. Pertama, jumlah peralatan TIK yang dimiliki. 

Semua mahasiswa memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi di 

hampir semua alat kecuali Ipod touch. Ada beberapa mahasiswa yang memiliki 

alat TIK lebih dari satu terutama untuk handphone. Hal ini dapat terjadi karena 

sesuai penelitian yang dilakukan oleh Resti, kecenderungan mahasiswa memiliki 

handphone, selain sebagai alat informasi dan komunikasi, juga untuk pergaulan 

dan gaya hidup. Mahasiswa tidak ketinggalan informasi dikarenakan dapat 

mengikuti hal-hal maupun berita yang terjadi di dunia maya. Handphone juga 

dilengkapi dengan aplikasi media sosial seperti path dan instagram yang membuat 

mahasiswa dapat membuat status keberadaan ataupun foto sehingga bangga 

dengan hal-hal yang dilakukan.34 Alasan inilah yang dapat menjadi salah satu 

penyebab sebagian kecil mahasiswa memiliki dua handphone. Dengan mahasiswa 

memiliki semua handphone mengakibatkan pembelajaran secara mobile dapat 

dilakukan sehingga pembelajaran lebih bervariasi. Oleh karena itu, hendaknya 

dosen di dalam membelajarkan mahasiswa sudah mengarahkan pemanfaatan 

handphone bagi pembelajaran di kelas. 

                                                             
34 Resti (2015), Penggunaan Smartphone di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 

Jom FISIP Volume 2 No. 1 - Februari 2015, http://download.portalgaruda.org/article.php?ar-

ticle=294870&val=6444&title=PENGGUNAAN%20SMARTPHONE%20DIKALANGAN%20M

AHASISWA%20FAKULTAS%20ILMU%20SOSIAL%20DAN%20ILMU%20POLITIK%20UN

IVERSITAS%20RIAU 
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Kedua, lamanya penggunaan peralatan TIK dalam sehari. Pada umumnya, 

hampir semua mahasiswa menggunakan handphone paling lama dibandingkan 

peralatan TIK lainnya. Dalam sehari, mahasiswa dapat menghabiskan waktu > 3 

jam untuk berinteraksi dengan handphone. Hal ini dapat terjadi karena pada 

umumnya, mahasiswa ketika merasa bosan ataupun saat tidak ada kegiatan, 

menggunakan handphone. Dengan semakin banyaknya mahasiswa menggunakan 

handphone setiap hari dapat menyebabkan alokasi waktu untuk belajar semakin 

berkurang karena handphone membuat mahasiswa sibuk dalam media sosial, 

kecanduan game, menonton video, dan mendownload aplikasi lainnya. Ketika 

kuliah pun, mahasiswa banyak menggunakan handphone dan mengabaikan dosen 

tanpa beban. Hal ini lah yang membuat sebaiknya handphone dapat dimanfaatkan 

oleh dosen untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Penciptaan model pembelajaran 

sangat berperan terhadap keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Untuk itu, model 

pembelajaran yang dilibatkan dapat berupa m-learning berbasis Moodle.  

Ketiga, aplikasi yang digunakan pada handphone. Pada umumnya, 

mahasiswa menggunakan handphone untuk keperluan bersosialisasi. Aplikasi 

media sosial yang sering digunakan yaitu Instagram kemudian Line dan 

WhatsApp. Namun, penggunaan media sosial tersebut belum dimanfaatkan untuk 

pembelajaran secara maksimal. Lebih banyak untuk memasang foto, status 

tempat, dan bercakap-cakap. Handphone membuat aktivitas pertemanan 

berlangsung melalui jaringan karena ketika mahasiswa meminta data atau materi 

kuliah kecenderungannya menggunakan handphone untuk mengubungi dan 

mengirim data perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa lebih banyak berinteraksi 

dengan teman di dunia maya dibandingkan dunia nyata.  

Keempat, alat komunikasi verbal/lisan yang digunakan sehari-hari. Di 

antara telepon, handphone ataupun tablet, mahasiswa lebih sering berkomunikasi 

melalui media handphone. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan dan gaya hidup 

yang dimiliki, dukungan aplikasi yang ada untuk hiburan maupun mendukung 

perkuliahan. 
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Kelima, tujuan penggunaan handphone. Pada umumnya, mahasiswa 

menggunakan handphone untuk keperluan browsing di internet dan berinteraksi di 

media sosial. Hal ini terjadi karena untuk dapat membuka aplikasi media sosial 

dibutuhkan jaringan internet. Di dalam keperluan perkuliahan, mahasiswa 

menggunakan internet untuk menyimpan data.  

Keenam, rata-rata waktu membuka aplikasi di handphone dalam sehari. 

Pada umumnya, mahasiswa lebih banyak membuka LINE dibandingkan aplikasi 

lainnya. Hal ini dikarenakan LINE menyediakan stiker gambar untuk 

mengekspresikan diri si pengguna. Selain itu, juga disediakan game maupun 

hiburan. LINE menawarkan voucher, diskon dan informasi menarik lewat LINE 

channel 

Ketujuh, keperluan mahasiswa menggunakan fasilitas internet di 

handphone. Fasilitas internet lebih banyak digunakan oleh mahasiswa untuk 

berinteraksi sosial dibandingkan perkuliahan. Di kegiatan perkuliahan, internet 

lebih banyak digunakan untuk mencari informasi. 

Kedelapan, keperluan sarana komunikasi. Sarana komunikasi yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk keperluan perkuliahan yaitu E-mail.  

Kesembilan, jenis informasi yang dibrowsing di internet. Jenis informasi 

yang sering dibuka sebagian besar mahasiswa yaitu hiburan. Ilmu pengetahuan 

dan hobi adalah jenis informasi berikutnya yang sering sekali dibuka oleh 

mahasiswa.  

Kesepuluh, pemanfaatan internet di handphone untuk keperluan 

perkuliahan. Pada umumnya, mahasiswa sudah sering sekali memanfaatkan 

internet untuk mengerjakan tugas mata kuliah.  

Kesebelas, penggunaan fasilitas internet oleh dosen. Pada umumnya, 

dosen jarang melibatkan penggunaan internet di dalam proses pembelajaran. 

Biasanya ketika diskusi di kelas dan memberikan tugas, internet digunakan.  
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Kedua belas, alasan penggunaan internet bagi mahasiswa. Alasan 

mahasiswa menggunakan internet lebih kepada murah dan praktis, dapat diakses 

di banyak tempat, menyediakan beragam jenis informasi, informasi lebih mudah 

diperoleh dibandingkan melalui buku, dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dalam melaksanakan tugas mata kuliah, serta memperoleh informasi yang 

mutakhir di internet. 

Ketiga belas, lokasi belajar online. Pada umumnya, mahasiswa tidak 

sering dilibatkan untuk belajar online baik di dalam maupun luar program 

studi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dosen masih jarang 

melibatkan belajar secara online di dalam kelas sehingga keberadaan 

handphone belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan 

pembelajaran. Handphone lebih digunakan sebagai sarana bersosialisasi 

maupun gaya hidup bagi mahasiswa. Hal ini dapat menimbulkan kurang 

maksimalnya penggunaan handphone yang semestinya dapat digunakan untuk 

pembelajaran. 

 

2. Desain awal model m-learning berbasis Moodle untuk pembelajaran 

di perguruan tinggi 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis front-end 

ditemukan jika m-learning berbasis Moodle dapat menjadi alternatif media 

pembelajaran berbasis web di perguruan tinggi. Desain awal model m-

learning berbasis Moodle untuk pembelajaran di perguruan tinggi masih 

berupa alur kerja dari Moodle ketika digunakan di dalam pembelajaran yaitu 

mahasiswa dan dosen secara bersama-sama saling terkoneksi dengan 

internet. Mahasiswa dapat mengakses Moodle menggunakan komputer atau 

handphone sedangkan dosen menggunakan komputer dan handphone. Dosen 

menggunakan komputer ketika memasukkan file-file materi perkuliahan 

yang dibutuhkan sedangkan handphone digunakan ketika sedang mengajar 

di kelas. Ada peran masing-masing yang berbeda antara dosen dengan 

mahasiswa di dalam mengakses Moodle meskipun proses pembuatan akun 
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sama-sama dilakukan oleh admin. Jika mahasiswa berperan mengerjakan 

evaluasi, menerima nilai, menerima tugas, mengumpulkan tugas, dan 

diskusi/chat sedangkan dosen berperan membuat jadwal, membuat bahan 

ajar, membuat evaluasi, mengelola nilai, mengirim tugas, menilai tugas, dan 

diskusi/chat. 

Namun, ternyata berdasarkan komentar ahli desain pembelajaran. 

Tidak semua materi pembelajaran dapat dilakukan secara online sehingga 

pembuatan peta konsep sebelum membuat RPP sangat diperlukan di dalam 

mengidentifikasi mana materi pembelajaran yang memerlukan kegiatan 

secara online maupun tatap muka dan online. Oleh karena itu, setelah 

dilakukan validasi ahli, desain model m-learning berbasis Moodle 

mengadaptasi model sistem pembelajaran dari Brown yang menggambarkan 

komponen pembelajaran diawali dengan pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diinginkan meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan; 

kondisi yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran; sumber belajar 

yang digunakan; serta hasil belajar yang telah dicapai. Semua komponen di 

dalam sistem pembelajaran mengacu pada aktivitas peserta didik sehingga 

pembelajaran memiliki paradigma yang berpusat pada peserta didik.35 

 

3. Rencana pembelajaran m-learning berbasis Moodle untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi 

 Desain awal dari rencana pembelajaran m-learning berbasis Moodle 

yaitu materi semua dituangkan di dalam aplikasi tanpa dilakukan 

pengidentifikasian karakteristik serta beban belajar yang akan dirasakan 

mahasiswa terhadap suatu materi. Kompetensi pembelajaran masih 

menitikberatkan pada ranah kognitif dan belum sampai ranah psikomotorik. 

Belum adanya peta kompetensi yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

kompetensi mana yang lebih condong ke online dan tatap muka ataupun 

hanya online saja. Selain itu juga rumusan kompetensi pembelajaran masih 

                                                             
35 Sanjaya, op.cit., h. 11  
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ada yang belum operasional menurut ahli desain pembelajaran seperti kata 

mengaitkan yang masih belum terukur. 

Dengan masih banyak kesalahan yang terjadi di tahap rencana 

pembelajaran maka proses belajar dan pembelajaran juga menjadi tidak efektif 

sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap rencana pembelajaran yang 

dibuat. Saran dari ahli desain pembelajaran menjadi penyempurnaan terhadap 

rencana pembelajaran yang disusun. 

  

 

 

4. Draft model m-learning berbasis Moodle dan rencana pembelajaran 

di perguruan tinggi setelah melalui uji validasi ahli. 

Berdasarkan hasil validasi ahli, model m-learning berbasis Moodle 

didasari dengan model pembelajaran menurut Brown yang mendasari terwujudnya 

m-learning berbasis Moodle yang memiliki unsur tujuan pembelajaran, kondisi 

pembelajaran, bahan dan fasilitas pembelajaran, serta kegiatan evaluasi yang 

digunakan. Hal ini terpenuhi melalui m-learning berbasis Moodle. Namun, 

pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara online melalui aplikasi Mobile 

Learning Ku. Pembelajaran tetap memerlukan aktivitas tatap muka dengan 

mahasiswa sehingga dibuatkan peta kompetensi yang mengatur materi-materi 

mana saja yang lebih mengarah untuk online atau keduanya. 

Jika m-learning berbasis Moodle hanya dengan menggunakan online maka 

mahasiswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar akan semakin tertinggal di 

dalam, tidak adanya interaksi sosial dengan teman sebayanya maupun dosen 

ketika belajar, kendala koneksi internet yang lambat dapat membuat mahasiswa 

menjadi malas untuk belajar, serta tidak semua materi di dalam mata kuliah dapat 

direalisasikan dalam bentuk e-learning,  

Moodle memungkinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam “ruang 

kelas digital” karena dapat mengakses materi-materi pembelajaran secara 

online. Kelebihan dari Moodle antara lain dapat membuat materi 

pembelajaran, kuis, forum diskusi secara online. Moodle tidak memaksakan 
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gaya apapun dalam suatu pembelajaran, tetapi jika dikaitkan dengan gaya 

pembelajaran, maka Moodle secara tidak langsung membuat corak 

pembelajaran terlihat seperti: 

a. Paham Konstruktif 

Pandangan ini menjelaskan mahasiswa secara aktif membangun 

pengetahuan baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Melalui 

Moodle, mahasiswa diajak baca, lihat, dengar, rasakan, dan sentuh materi-

materi pembelajaran yang ada di Moodle. Mahasiswa tidak hanya membaca 

web, mengikuti kuliah tetapi berinteraksi dengan sumber informasi yang 

memberikan banyak informasi sehingga mahasiswa nantinya menjembatani 

antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga terjadi 

pengetahuan yang lebih baru lagi dalam struktur mentalnya.  

b. Paham Konstruksi 

Pandangan ini menekankan bahwa pengetahuan seseorang akan 

menjadi lebih efektif jika orang tersebut mampu membagikannya dengan 

orang lain. Misal mahasiswa menjelaskan kembali informasi yang diperoleh 

dari internet, dosen, maupun buku ke teman-temannya dengan menggunakan 

bahasa sendiri.  

c. Paham Konstruktif Sosial 

Pandangan ini menekankan pada pembangunan kelompok atau 

kelompok sosial yang saling berbagi pengetahuan sehingga tercipta budaya 

saling membagi hasil karya dengan cara berbagi pengetahuan. 

d. Terkoneksi dan Terpisah 

Terkoneksi dimaksudkan lebih empatik di dalam menerima 

subjektivitas, berusaha mendengar dan menjawab pertanyaan dengan tujuan 

memahami sudut pandang yang berbeda sedangkan terpisah diartikan ketika 

seseorang mencoba menemukan tujuan dan kenyataan untuk mempertahankan 

ide yang dimilikinya dengan menggunakan logika untuk menemukan 

kelemahan dari ide yang berlawanan.36 

Dengan model pembelajaran yang berlangsung melalui Moodle maka 

                                                             
36 Suartama & Tastra, op.cit., 48 - 49 
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melahirkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web seperti yang 

dikemukakan oleh Miarso. Miarso menekankan prinsip yang menjadi acuan 

dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis web (m-learning 

berbasis Moodle) yaitu 

a. Prinsip kemandirian. Melalui m-learning berbasis Moodle, mahasiswa 

dapat belajar secara mandiri, perseorangan atau berkelompok, maupun 

sedikit bantuan dari dosen. 

b. Prinsip keluwesan. Dosen memiliki keleluasaan di dalam mengatur jadwal 

kegiatan belajar, mengakses sumber belajar, dan mengakhiri proses 

belajar sesuai kehendak mahasiswa. 

c. Prinsip keterkinian 

dimaksudkan materi pembelajaran yang ada di Moodle kapan pun 

diperlukan selalu ada. 

d. Prinsip kesesuaian 

dimaksudkan program kegiatan belajar yang ada dalam aplikasi sudah 

disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa. 

e. Prinsip mobilitas 

menandakan Moodle melalui aplikasi Mobile Learning Ku yang sudah 

didaftarkan ke Play Store memungkinkan aplikasi di mana saja, kapan 

saja, dan dimanapun dapat langsung digunakan. 

f. Prinsip efisiensi 

menandakan jika pendayagunaan berbagai macam sumber belajar seperti 

bahan ajar maupun video yang tersedia di dalam aplikasi dapat 

dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. 

 

D. Luaran yang Dicapai 

Luaran penelitian yang direncanakan yaitu pemakalah dalam temu ilmiah 

nasional (draft), draft model, dan draft buku ajar. Tetapi, luaran penelitian ini 

sudah jauh lebih baik dari rencana yang dibuat. Luaran penelitian yang sudah 

dipenuhi dalam penelitian ini yaitu 
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1. Buku ajar ber-ISBN yang berjudul Panduan Membuat Moodle dengan ISBN 

[13]978 – 602 – 6976 – 35 – 2 yang diterbitkan oleh CV Erzatama Karya 

Abadi (Anggota IKAPI) bulan Maret 2017 sebagai pembuatan awal produk 

m-learning berbasis Moodle (Bukti terlampir).   

2. Jurnal nasional tidak terakreditasi yaitu Perspektif Ilmu Pendidikan 

memiliki ISSN 1411-5255. Artikel dapat dilihat di laman 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/pip/issue/view/391 dengan judul naskah 

Pemanfaatan Handphone di Kalangan Mahasiswa oleh Ika Lestari dan Gusti 

Yarmi pada edisi April 2017. Artikel ini merupakan hasil analisis kebutuhan 

dari penelitian pengembangan ini (Bukti terlampir). 

3. Pendaftaran produk Mobile Learning Ku ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor permohonan C00201702595 

(Bukti terlampir). 

4. Produk Mobile Learning Ku yang dapat diunduh pada aplikasi Play Store dan 

disertai buku panduan penggunaan (Panduan penggunaan terlampir). 

5. Submit ke Prosiding ICEI (International Conference on Educational 

Innovation) tahun 2017 penyelenggara Universitas Negeri Surabaya 

diterbitkan oleh CRC Press Taylor & Francis Group serta terindeks Scopus 

(Letter of Acceptance dan Invitation terlampir). 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/pip/issue/view/391
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Penelitian ini baru sampai pada tahap penyempurnaan pembahasan 

penelitian dan penyempurnaan produk hasil validasi ahli. Jika dilihat prosedur 

penelitian tahun pertama dari penelitian ini yaitu: 

Tabel 6.1 Prosedur Penelitian Tahun Pertama 

Penelitian sebelumnya: 

Sudah dilaksanakan di tahun 2014 dan 2015 

Pemanfaatan Moodle untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa (2014) 

Pengaruh pemanfaatan Moodle terhadap hasil belajar mahasiswa (2015) 

KEGIATAN KETERANGAN 

Tahun pertama: 

1. Melakukan identifikasi masalah dan 

analisis kebutuhan dalam kegiatan 

pembelajaran mahasiswa 

2. Mendesain draft awal model m-

learning berbasis Moodle 

3. Menyusun instrumen validasi ahli 

4. Menyusun rencana pembelajaran m-

learning berbasis Moodle 

5. Menyusun buku panduan m-

learning berbasis Moodle 

6. Tinjauan oleh ahli desain 

pembelajaran dan media 

pembelajaran (expert judgement) 

terhadap draft model dan rencana 

pembelajaran yang disusun 

7. Menganalisis dan merevisi draft 

model dan rencana pembelajaran 

berdasarkan hasil tinjauan ahli 

Luaran tahunan: 

Pemakalah dalam temu ilmiah 

nasional: draft 

Draf Model 

Draf Buku Ajar  

Lokasi penelitian: 

Universitas Negeri Jakarta 

Indikator capaian: 

Terbentuknya draft model m-learning 

berbasis Moodle yang valid 

berdasarkan validasi ahli 

 

Berdasarkan prosedur penelitian di atas, maka dikatakan jika semua 

kegiatan sudah dilakukan kecuali kegiatan nomor 7 yaitu menganalisis dan 

merevisi draft model dan rencana pembelajaran berdasarkan hasil tinjauan ahli 
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yang masih dilakukan sampai saat ini. Laporan kemajuan penelitian ini masih 

belum sempurna karena masih kekurangan tinjauan pustaka mengenai 

pembelajaran berbasis web yang digunakan untuk menganalisis subbab 

pembahasan sehingga laporan ini masih akan terus melakukan 

penyempurnaan pembahasan penelitian. Tahap berikutnya yang masih harus 

dilakukan yaitu revisi produk hasil dari validasi ahli, penyempurnaan laporan 

kemajuan untuk menjadi laporan akhir, pemakalah di seminar internasional 

ICEI (International Conference on Educational Innovation) tahun 2017 

penyelenggara Universitas Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2017, dan 

mempersiapkan draf untuk dikirim ke jurnal internasional yaitu Turkish 

Online Journal Educational Technology (TOJET) terindeks Scopus. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil dan 

pembahasan sebelumnya, ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, di 

dalam pemanfaatan program aplikasi di handphone untuk proses belajar 

mahasiswa ditemukan jika masih belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Mahasiswa masih banyak menggunakan aplikasi yang ada di handphone 

untuk keperluan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya. 

Pergaulan dan gaya hidup menjadi hal yang melatarbelakangi tingginya 

penggunaan handphone di kalangan mahasiswa. Dibuktikan dengan sebagian 

kecil mahasiswa ada yang memiliki handphone lebih dari satu buah. 

Mahasiswa menganggap dengan adanya handphone dapat mengikuti hal-hal 

maupun berita yang terjadi di mana saja.  

Aplikasi media sosial merupakan aplikasi yang paling banyak 

digunakan, Instagram menduduki posisi paling diminati bagi mahasiswa 

kemudian berikutnya yang paling banyak diminati adalah Line. Aplikasi 

media sosial menyebabkan mahasiswa dapat membuat status keberadaan 

maupun foto sehingga bangga terhadap hal-hal yang dilakukan. Handphone 

adalah alat yang paling lama digunakan selama satu hari. Hasil penelitian 

membuktikan lebih dari 3 jam sehari handphone digunakan oleh mahasiswa. 

Hal ini disebabkan karena handphone menjadi alat mengatasi kejenuhan dan 

kebosanan ketika merasa bosan maupun tidak ada aktivitas. Namun, hal ini 

juga membuat ketika di dalam proses belajar, mahasiswa jadi lebih banyak 

menggunakan handphone serta tidak fokus terhadap pelajaran. Oleh karena 

itu, penciptaan model pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa untuk 

belajar di dalam kelas sangat diperlukan agar mahasiswa termotivasi dan 

fokus terhadap pelajaran. Untuk itu, model pembelajaran yang dilibatkan 

dapat berupa m-learning berbasis Moodle dengan nama Mobile Learning Ku.  



94 
 
 

Kedua, desain awal model m-learning berbasis Moodle untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi berbentuk alur kerja dari penggunaan 

Moodle yaitu mahasiswa masuk sebagai student yang memiliki kebebasan 

untuk mengakses bahan ajar maupun mengerjakan evaluasi sedangkan dosen 

bertindak sebagai teacher yang berkewajiban membuat bahan ajar serta 

menguploadnya di web, membuat penilaian, dan melaporkan hasilnya. 

Namun, ternyata tidak semua aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui 

online sehingga keberadaan pembelajaran secara tatap muka masih sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa. Dengan demikian, proporsional antara belajar 

tatap muka dan online bergantung pada karakteristik mahasiswa, materi 

kuliah, dan dosen pengampu. Oleh karena itu, setelah dilakukan validasi ahli, 

desain model m-learning berbasis Moodle mengadaptasi model sistem 

pembelajaran dari Brown yang menggambarkan komponen pembelajaran 

diawali dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan meliputi 

kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan; kondisi yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran; sumber belajar yang digunakan; serta 

hasil belajar yang telah dicapai. Semua komponen di dalam sistem 

pembelajaran mengacu pada aktivitas peserta didik sehingga pembelajaran 

memiliki paradigma yang berpusat pada peserta didik.  

Ketiga, desain awal rencana pembelajaran m-learning berbasis Moodle 

untuk pembelajaran di perguruan tinggi yaitu semua materi dituangkan di 

dalam aplikasi, tidak dilakukan pengidentifikasian karakteristik serta beban 

belajar yang akan dirasakan mahasiswa terhadap suatu materi. Kompetensi 

pembelajaran masih menitikberatkan pada ranah kognitif, belum adanya peta 

kompetensi, serta rumusan kompetensi pembelajaran masih ada yang belum 

operasional.  

Keempat, draft model m-learning berbasis Moodle dan rencana 

pembelajaran di perguruan tinggi setelah melalui uji validasi ahli. Berdasarkan 

hasil validasi ahli, model m-learning berbasis Moodle didasari dengan model 

pembelajaran menurut Brown yang mendasari terwujudnya m-learning 

berbasis Moodle yang memiliki unsur tujuan pembelajaran, kondisi 



95 
 
 

pembelajaran, bahan dan fasilitas pembelajaran, serta kegiatan evaluasi yang 

digunakan. Hal ini terpenuhi melalui m-learning berbasis Moodle. Namun, 

pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara online melalui aplikasi 

Mobile Learning Ku. Pembelajaran tetap memerlukan aktivitas tatap muka 

dengan mahasiswa sehingga dibuatkan peta kompetensi yang mengatur 

materi-materi mana saja yang lebih mengarah untuk online atau keduanya. 

Jika m-learning berbasis Moodle hanya dengan menggunakan online 

maka mahasiswa yang tidak memiliki motivasi untuk belajar akan semakin 

tertinggal di dalam, tidak adanya interaksi sosial dengan teman sebayanya 

maupun dosen ketika belajar, kendala koneksi internet yang lambat dapat 

membuat mahasiswa menjadi malas untuk belajar, serta tidak semua materi di 

dalam mata kuliah dapat direalisasikan dalam bentuk web.  

Moodle memungkinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam “ruang 

kelas digital” karena dapat mengakses materi-materi pembelajaran secara 

online. Kelebihan dari Moodle antara lain dapat membuat materi 

pembelajaran, kuis, forum diskusi secara online. Moodle tidak memaksakan 

gaya apapun dalam suatu pembelajaran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran di perguruan tinggi memiliki corak yang berbeda jika 

dibandingkan dengan di tingkat sekolah. Usia peserta didik yang 

mengarah pada kedewasaan menuntut pembelajaran dapat dilakukan 

secara mandiri termasuk berbantuan web atau online. Hal ini 

menyebabkan pembelajaran sebaiknya dilakukan tidak hanya secara 

konvensional tetapi melibatkan berbagai sumber melalui web. 

2. Dosen hendaknya menciptakan model pembelajaran yang mengaktifkan 

partisipasi dan memaksimalkan penggunaan alat bantu pembelajaran yang 

tersedia di lingkungan belajar dosen dan mahasiswa misal handphone. 

Untuk itu dibutuhkan penguasaan teknologi yang cukup baik bagi dosen 

di dalam membelajarkan mahasiswa. 
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3. Setiap model pembelajaran memerlukan rencana pembelajaran yang 

berbeda sehingga ketika memutuskan menetapkan suatu model 

pembelajaran secara online maka diperlukan rencana pembelajaran yang 

sudah mengidentifikasi kompetensi maupun materi yang mau 

dibelajarkan. 

4. Desain m-learning berbasis Moodle yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan penggunaan teknologi internet melalui handphone di dalam 

proses belajar dan pembelajaran. Untuk itu, hendaknya bagi dosen, admin, 

dan programmer perlu memiliki pengetahuan mengenai desain 

pembelajaran online agar tercipta model pembelajaran yang berkualitas 

baik.  

5. Di dalam mengembangkan m-learning berbasis Moodle diperlukan 

langkah-langkah pengembangan yang tepat. Untuk itu langkah-langkah 

pengembangan produk hendaknya sesuai dengan konsep desain 

pembelajaran.  
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Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

KUESIONER PENGGUNAAN HANDPHONE DI KALANGAN 

MAHASISWA  

PGSD FIP UNJ 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Handphone di 

kalangan mahasiswa PGSD FIP UNJ. Kami sangat berharap kesediaan Anda 

untuk mengisi kuesioner ini secara jujur, tidak dibawa pulang, dan memperhatikan 

hal-hal berikut:  

1. Bacalah dengan cermat petunjuk pengisian kuesioner 

2. Apabila Anda mengubah jawaban Anda, berilah tanda silang (X) pada 

jawaban sebelumnya, lalu berikanlah jawaban pengganti 

 

IDENTITAS DIRI ANDA 

No Identitas 
 

 

a Jurusan  

b Program Studi  

c Angkatan  

d Semester yang ke-  

e Jenis Kelamin  

f Usia pada ulang tahun 

terakhir 
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Berilah tanda (√) pada kotak pilihan Anda. Boleh memilih lebih dari satu 

jawaban, sesuai dengan kenyataannya. 

1. Jumlah peralatan TIK yang Anda miliki 

Isi dengan angka pada kolom jumlah untuk setiap jenis alat. 

No Alat TIK Jumlah 

a Komputer Pribadi (PC) 

 b Laptop 

 c Tablet 

 d Ipod touch 

 e Telepon  

f Handphone/telepon genggam 

  

2. Lamanya Anda menggunakan peralatan TIK dalam sehari 

Untuk butir 2 dan seterusnya, berikan tanda (√) pada kolom pilihan Anda. 

No Alat TIK 

< 1 

jam 

1 - 2 

jam 

2 - 3 

jam 

> 3 

jam 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Komputer Pribadi (PC) 

    b Laptop 

    c Tablet 

    d Ipod touch 

    e Telepon     

f Handphone/telepon genggam 

     

3. Aplikasi yang Anda gunakan pada Handphone 

No Aplikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Email 

    b Browser internet 

    c Game 

    d Music player 

    e Play store 

    f Facebook  

    



103 
 
 

No Aplikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

g Line  

    h Instagram   

   i Twitter  

    J Radio 

    k YouTube     

l BBM     

m Messenger     

n WhatsApp      

O Path     

p Skype     

 

4. Alat komunikasi verbal/lisan yang Anda  gunakan sehari-hari 

No Alat Komunikasi 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Telepon 

    

b 

Handphone/telepon 

genggam 

    c Tablet 

     

5. Tujuan Anda menggunakan Handphone 

No Tujuan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Menyimpan data 

    b Menelepon 

    c Mendengar Musik 

    d Merekam suara/musik 

    e Menonton video     

f Merekam video 

    g Memotret     

h Browsing di Internet 

    i Menggunakan e-mail  

    J Berinteraksi di media sosial     
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k Bermain game 

    l Chatting     

m Video conference     

 

6. Rata-rata waktu Anda menggunakan Handphone/telepon genggam 

dalam sehari 

No Keperluan 

< 1 

jam 
1 - 2 jam 2 - 3 jam > 3 jam 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Bertelepon 

    b SMS 

    c BBM 

    d WhatsApp     

e LINE     

f Facebook 

    g Twitter 

    h Path 

    i Instagram     

j Skype     

k Browsing di internet 

    l E-mail      

m Bermain game     

 

7. Anda menggunakan fasilitas internet di Handphone untuk  

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a BBM 

    b WhatsApp     

c LINE     

d Facebook 

    e Twitter 

    f Path 

    g Instagram     

h Skype     

i Surat Elektronik/E-mail 

    j Blog Pribadi 

    K Menonton Video 
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Youtube 

L Mencari Informasi 

    m Internet Banking 

    n Jual/beli online 

    

o 

Download 

lagu/video/film     

 

8. Anda menggunakan sarana komunikasi lebih banyak untuk (isi pada 

kolom pribadi atau perkuliahan) 

No Keperluan 
Pribadi Perkuliahan 

(i) (ii) 

a Bertelepon 

  b SMS 

  c BBM 

  d WhatsApp   

e LINE   

f Facebook 

  g Twitter 

  h Path 

  i Instagram   

j Skype   

k Blog Pribadi 

  

l 

Surat Elektronik/E-

mail 

   

9. Informasi yang Anda browsing/cari di Internet berkaitan dengan  

No Tentang 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Kesenian 

    b Politik 

    c Ekonomi 

    d Ilmu Pengetahuan 

    e Teknologi 

    f Hiburan 

    g Gosip 

    h Olahraga 

    



106 
 
 

i Kesehatan      

l Hobi      

 

 

10. Berkaitan dengan perkuliahan, Anda menggunakan internet untuk  

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Mempersiapkan bahan mata kuliah 

    b Memperkaya bahan mata kuliah 

    d Mempersiapkan ujian 

    e Mengerjakan tugas mata kuliah 

    

f 

Membandingkan dengan bahan mata 

kuliah 

     

11. Dalam pembelajaran, Dosen menggunakan fasilitas internet untuk  

No Keperluan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Melengkapi bahan dari buku teks 

    b  Menyajikan bahan matakuliah 

    c Diskusi di kelas 

    d Memberikan tugas 

    e Memberikan ujian      

f Memutakhirkan bahan mata kuliah 

    g Menilai keaktifan mahasiswa belajar 

     

12.  Anda menggunakan internet karena 

No Alasan 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Berbagai jenis informasi tersedia 

    b Informasi di internet mutakhir 

    

c 

Sumber informasi dalam melaksanakan 

tugas mata kuliah 

    

d 

Informasi lebih mudah diperoleh 

daripada membaca buku 

    e Murah dan praktis 
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f Dapat diakses di banyak tempat 

     

 

 

13. Anda mengikuti belajar online, pada di   

No Tempat 

Tidak 

Pernah 
Jarang Sering 

Sering 

Sekali 

(i) (ii) (iii) (iv) 

a Program studi 

    b Luar program studi 

     

 

 

 

- SEKIAN - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 
 

 

 

 

LEMBAR WAWANCARA AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 

 

Identitas Penguji Desain Pembelajaran: 

1. Tanggal wawancara : _______________________________________ 

2. Waktu wawancara : _______________________________________ 

3. Nama lengkap  : _______________________________________ 

4. Pekerjaan   : _______________________________________ 

5. Instansi   : _______________________________________ 

6. Alamat instansi  : _______________________________________ 

7. Riwayat pendidikan : _______________________________________ 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Desain Pembelajaran tentang kualitas Mobile 

Learning berbasis Moodle. 

2. Lembar wawancara ini menanyakan tentang aspek-aspek desain pembelajaran 

dari Mobile Learning berbasis Moodle. 

3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Desain Pembelajaran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan 

dan peningkatan kualitas Mobile Learning berbasis Moodle. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikan pendapat, saran, penilaian, dan kritik. 

5. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab lembar wawancara 

ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah rumusan SK/KD dan indikator yang dibuat lengkap? 

2. Apakah rumusan SK/KD dan indikator yang dibuat sudah operasional? 
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3. Apakah indikator yang dibuat sudah relevan dengan SK/KD? 

4. Bagaimana kesesuaian kompetensi yang dibuat dengan karakteristik belajar online? 

5. Apakah rumusan indikator pembelajaran sudah sesuai untuk dicapai dengan belajar 

online? 

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan penggunaan metode pembelajaran yang 

dipilih sudah sesuai untuk belajar online? 

7. Apakah metode pembelajaran yang dipilih telah mampu menimbulkan interaksi 

belajar antara media dan mahasiswa? 

8. Apakah metode pembelajaran yang dipilih telah mampu memotivasi belajar siswa? 

9. Apakah materi pembelajaran yang ada dalam mobile learning sudah 

menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan 

contoh kasus/fenomena yang disajikan dekat dengan lingkungan siswa? 

10. Apakah materi pembelajaran sudah lengkap disertai dengan contoh dan latihan? 

11. Apakah video pembelajaran yang disertakan sudah mampu menguatkan materi 

pembelajaran yang diberikan? 

12. Apakah materi pembelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan indikator 

pembelajaran? 

13. Apakah materi pembelajaran yang disajikan mudah dipahami? 

14. Apakah materi pembelajaran yang disajikan sudah sistematis, runut, dan alur logika 

jelas? 

15. Apakah materi pembelajaran yang dipilih sudah tepat untuk belajar online? 

16. Apakah uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan yang dibuat sudah jelas? 

17. Apakah evaluasi pembelajaran yang dibuat sudah konsisten dengan indikator 

pembelajaran? 

18. Apakah bentuk evaluasi yang digunakan sudah sesuai untuk belajar online? 

Kesimpulan Mobile Learning berbasis Moodle ini dinyatakan *) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

*) lingkari salah satu 

Jakarta, ………………………… 
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---------------------------------------- 

Ahli Desain Pembelajaran 
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LEMBAR WAWANCARA AHLI MEDIA 

 

Identitas Penguji Media: 

1. Tanggal wawancara : _______________________________________ 

2. Waktu wawancara : _______________________________________ 

3. Nama lengkap  : _______________________________________ 

4. Pekerjaan   : _______________________________________ 

5. Instansi   : _______________________________________ 

6. Alamat instansi  : _______________________________________ 

7. Riwayat pendidikan : _______________________________________ 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Media tentang kualitas Mobile Learning berbasis 

Moodle. 

2. Lembar wawancara ini menanyakan tentang aspek-aspek media dari Mobile 

Learning berbasis Moodle. 

3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Media akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 

kualitas Mobile Learning berbasis Moodle. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikan pendapat, saran, penilaian, dan kritik. 

5. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab lembar wawancara 

ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana resolusi gambar yang ditampilkan di dalam aplikasi? 

2. Bagaimana ukuran file yang ada dalam media? 

3. Apakah program dapat dijalankan dengan cepat? 

4. Apakah gambar maupun video yang ada di dalam media pembelajaran penting dan 

efektif dalam membantu proses pembelajaran? 
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5. Apakah program berhenti pada saat pengoperasian? 

6. Dengan dimasukkan ke play store, apakah program mudah untuk diinstal ke 

handphone?  

7. Dengan dimasukkan ke play store, apakah program dapat dengan mudah ditransfer 

dari satu handphone ke handphone lainnya? 

8. Apakah program memiliki ikon yang mudah dikenal? 

9. Apakah tampilan aplikasi memudahkan pengguna di dalam menentukan kegiatan 

selanjutnya yang dapat dilakukan? 

10. Apakah menu-menu yang ada dalam program dengan jelas memberikan informasi 

bagi pengguna? 

11. Apakah tepat memilih moodle sebagai mobile learning? 

12. Dengan dapat dibuka di handphone dan website, membuat aplikasi sudah 

kompatibilitas? 

13. Sebagai aplikasi di dalam handphone, apakah ikon aplikasi dapat muncul otomatis 

setelah proses instalasi? 

14. Sebagai aplikasi di dalam handphone, apakah program dapat diuninstall di 

handphone? 

15. Apakah program dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media 

pembelajaran lainnya? 

16. Apakah program menggunakan ilustrasi berupa gambar/video/simulasi, ilustrasi 

yang sesuai dengan materi?  

17. Apakah penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar tidak 

mengganggu pemahaman? 

18. Apakah penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak mengganggu judul, 

teks, dan gambar? 

19. Apakah materi tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf? 

20. Apakah keterangan gambar jelas? 

21. Apakah warna latar belakang kontras/mudah dibedakan dengan warna tulisan, 

gambar, animasi dan simulasi? 
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Kesimpulan Mobile Learning berbasis Moodle ini dinyatakan *) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

*) lingkari salah satu 

Jakarta, ………………………… 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Ahli Media Pembelajaran 
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LEMBAR WAWANCARA AHLI MATERI 

 

Identitas Penguji Materi: 

1. Tanggal wawancara : _______________________________________ 

2. Waktu wawancara : _______________________________________ 

3. Nama lengkap  : _______________________________________ 

4. Pekerjaan   : _______________________________________ 

5. Instansi   : _______________________________________ 

6. Alamat instansi  : _______________________________________ 

7. Riwayat pendidikan : _______________________________________ 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Lembar wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas Mobile Learning berbasis 

Moodle. 

2. Lembar wawancara ini menanyakan tentang aspek-aspek materi dari Mobile 

Learning berbasis Moodle. 

3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 

kualitas Mobile Learning berbasis Moodle. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikan pendapat, saran, penilaian, dan kritik. 

5. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab lembar wawancara 

ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah materi yang dipilih sesuai dengan indikator pembelajaran? 

2. Apakah ruang lingkup materi cukup untuk mencapai indikator pembelajaran? 

3. Apakah materi yang ditampilkan sudah memberikan konsep, definisi, prosedur, 

contoh, kasus, latihan? 
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4. Apakah konsep dan definisi yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir dan 

sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku? 

5. Apakah materi disajikan secara runtut dimulai dari termudah sampai tersulit? 

6. Apakah materi yang disajikan menarik sehingga memotivasi mahasiswa untuk 

belajar? 

7. Apakah materi terlalu sulit dipelajari? 

8. Apakah materi sudah akurat? 

9. Apakah urutan materi sudah disajikan secara runtut? 

10. Apakah isi materi menarik dalam memotivasi mahasiswa untuk belajar? 

11. Bagaimana tingkat kesulitan materi? 

Kesimpulan Mobile Learning berbasis Moodle ini dinyatakan *) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

*) lingkari salah satu 

Jakarta, ………………………… 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Ahli Materi 
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Lampiran 2: Silabus Perkuliahan 

 

 

SILABUS MATA KULIAH 

 

Nama Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik  

Mata Kuliah   : MKDK 

SKS    : 2  (dua) SKS 

Dosen    : Dr. Ika Lestari S.Pd., M.Si 

Program Studi   : PGSD  

Prasyarat   : - 

Waktu Perkuliahan  : Semester Genap 

Deskripsi Mata Kuliah  : Mata kuliah PPD ini mempelajari konsep perkembangan secara umum dan hubungannya dengan perkembangan  

peserta didik, teori perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan manusia, serta mempelajari perkembangan fisik, 

intelektual, emosi, sosial dan moral dengan implikasinya pada pendidikan di setiap periodisasi perkembangan manusia dari 

pranatal sampai lanjut usia. Perkuliahan dilakukan dengan tatap muka, diskusi dan tugas-tugas. Evaluasi dilakukan dengan 

cara tertulis dan pengamatan diskusi. 

Standar Kompetensi            : Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep dasar perkembangan peserta didik   

                                                       untuk menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia  

Pengalaman Belajar  : Pemberian   materi   melalui   tatap   muka dan online, pemberian tugas-tugas terstruktur, kuis, dan diskusi  

  Kelompok 

 

Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

Menjelaskan 

konsep dasar 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia 

2 dan 3 1. Menjelaskan 

pengertian 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia 

2. Mengidentifikasi 

arti penting 

1. Pengertian 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia dan arti 

penting (manfaat) 

mempelajarinya 

untuk calon pendidik 

Menyaksikan 

video 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia di 

dalam aplikasi 

moodle 

Kuis 1 secara 

online 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

(manfaat) 

mempelajarinya 

untuk calon 

pendidik 

3. Menganalisis 

perkembangan 

PIES 

4. Mengidentifikasi 

persamaan dan 

perbedaan antara 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

5. Menguraikan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia 

6. Menguraikan 

prinsip-prinsip 

perkembangan 

2. Kajian PPD; rentang 

kehidupan manusia 

yang menyangkut 

PIES; Physical 

(fisik), Intellectual 

(Kognitif dan 

Bahasa), Emotional 

(Emosi), dan Social-

Moral 

3. Persamaan dan 

perbedaan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

manusia 

4. Faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

individu 

5. Prinsip-prinsip 

perkembangan 

 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

Diskusi kelas 

baik secara 

online maupun 

presentasi 

makalah 

kelompok 

Menganalisis teori 

perkembangan 

manusia 

4, 5, 6 1. Menjelaskan 

secara singkat 

pokok-pokok 

teori 

perkembangan 

2. Menerangkan peran 

1. Teori Psikoanalisa 

(Freud dan 

Erikson) dan 

perannya terhadap 

perkembangan 

2. Teori Behavioristik 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas 

Kuis 2 secara online 

Penugasan secara 

online 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

teori-teori 

perkembangan 

terhadap 

perkembangan 

manusia 

3. Mengidentifikasi 

kelebihan dan 

kelemahan teori-

teori 

perkembangan 

dalam memahami 

rentang kehidupan 

manusia 

(Skinner, dan 

Bandura) dan 

perannya terhadap 

perkembangan 

3. Teori Humanistik 

(Charlotte Buhler, 

Maslow, dan Rogers) 

dan perannya 

terhadap 

perkembangan 

4. Teori Kognitif 

(Piaget, Vygotsky) 

dan perannya 

terhadap 

perkembangan 

5. Teori Ekologi dan 

perannya terhadap 

perkembangan 

6. Teori Etologi 

(Lorenz, Bowlby, 

Hinde) dan 

perannya 

terhadap 

perkembangan 

baik secara 

online maupun 

presentasi 

makalah 

kelompok 

 

Penugasan 

kelompok: 

Membuat tabel 

identifikasi 

perbedaan setiap 

teori 

perkembangan 

dilihat dari: 

- Inti pemikiran 

teori 

- Tokoh dan 

pemikirannya 

- Kelebihan dan 

kelemahan 

teori atau kritik 

yang muncul 

Mengaitkan antara 

pengaruh prenatal 

terhadap tingkah laku 

postnatal dan 

7 1. Menjelaskan 

perkembanga

n manusia 

1. Tahapan perkembangan 

janin dalam kandungan 

2. Bahaya yang harus 

Menyaksikan video 

perkembangan janin 

di dalam aplikasi 

moodle 

Hasil laporan 

makalah tentang 

kasus 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

implikasinya dalam 

pendidikan 

dalam 

kandungan 

2. Menguraikan 

pengaruh prenatal 

terhadap tingkah 

laku postnatal dan 

implikasinya 

dalam pendidikan 

diperhatikan :  

a. Kondisi ibu  : gizi, 

obat-obatan, 

alkohol, rokok, 

kondisi psikis 

b. Sinar Rontgen/X-

ray 

c. Proses kelahiran 

3. Implikasi pada 

pendidikan 

 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

 

Penugasan kedua 

(individu) tentang:  

 

Carilah sebuah kasus 

tentang bahaya-

bahaya yang mungkin 

terjadi pada ibu hamil 

dilihat dari kondisi 

fisik dan psikis. 

Kemudian analisis 

kasus tersebut dengan 

memberikan 

argumentasi Anda 

terhadap kasus 

tersebut. Buat dalam 

bentuk makalah 

Mengaitkan rentang 

perkembangan bayi 

dengan implikasinya 

terhadap pendidikan 

9 1. Menerangkan arti 

tangis bayi ditinjau 

dari 3 sudut pandang 

1. Arti tangis bayi 

2. Refleks-refleks pada bayi 

3. Tugas Perkembangan 

Menyaksikan video 

perkembangan janin 

di dalam aplikasi 

moodle 

Kuis 3 secara online 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

2. Menerangkan 

perkembangan fisik, 

intelektual, emosi, 

sosial, moral pada 

masa bayi, beserta 

implikasinya dalam 

pendidikan yang 

sesuai dengan 

karakteristik dan 

kebutuhan bayi 

4. Perkembangan Fisik, 

5. Perkembangan Intelektual 

6. Perkembangan Emosi 

7. Perkembangan Sosial dan 

Moral 

8. Implikasinya pada 

pendidikan 

 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

Mengaitkan rentang 

perkembangan anak 

usia dini dengan 

implikasinya terhadap 

pendidikan 

10 1. Menerangkan 

karakteristik 

perkembangan fisik, 

intelektual, emosi, 

sosial, dan moral pada 

anak usia dini  

2. Mengaitkan antara 

tahapan 

perkembangan anak 

usia dini dengan 

implikasinya pada 

pendidikan 

1. Perkembangan anak 

usia dini (2 – 6 tahun) 

dilihat dari 

a. Perkembangan fisik 

b. Perkembangan 

Intelektual 

c. Perkembangan 

Emosi 

d. Perkembangan 

Sosial dan Moral 

2. Implikasinya 

pada pendidikan  

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

Kuis 4 secara online 

Mengaitkan rentang 

perkembangan anak 

usia sekolah dasar 

dengan implikasinya 

terhadap pendidikan 

11 1. Menerangkan 

karakteristik 

perkembangan fisik, 

intelektual, emosi, 

sosial, dan moral pada 

1. Perkembangan anak 

usia sekolah dasar 

dilihat dari 

a. Perkembangan fisik 

b. Perkembangan 

Intelektual 

Menyaksikan video 

perkembangan anak 

usia sekolah dasar di 

dalam aplikasi 

moodle 

 

Kuis 5 secara online 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

anak usia sekolah 

dasar  

2. Mengaitkan antara 

tahapan 

perkembangan anak 

usia sekolah dasar 

dengan implikasinya 

pada pendidikan 

c. Perkembangan 

Emosi 

d. Perkembangan 

Sosial dan Moral 

2. Implikasinya 

pada pendidikan  

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

Mencari pemecahan 

masalah kasus-kasus 

kenakalan remaja 

dikaitkan dengan 

tahapan 

perkembangannya  

12, 13 1. Menerangkan 

karakteristik 

perkembangan 

fisik, intelektual, 

emosi, sosial, dan 

moral pada remaja 

awal dan akhir 

2. Memberikan contoh 

tentang bahaya dan 

permasalahan 

remaja saat ini 

1. Periodisasi Masa 

Remaja dan ciri 

khasnya: Pubertas, 

remaja awal dan 

remaja akhir 

2. Tugas 

Perkembangan 

(secara umum, 

namun disesuaikan 

dalam konteks 

Indonesia) 

3. Perkembangan 

Fisik (termasuk 

perkembangan 

psikoseksual) 

4. Perkembangan 

Intelektual 

5. Perkembangan Emosi 

6. Perkembangan Sosial 

Menyaksikan video 

perkembangan remaja 

di dalam aplikasi 

moodle 

 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

Kuis 6 secara online 
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Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

dan Moral 

7. Bahaya dan 

masalah-masalah 

pada masa 

remaja. 

8. Implikasi pada 

pendidikan 

(bagaimana guru 

menghadapi 

perkembangan dan 

permasalahan 

remaja) 

Menganalisis 

perbedaan antara 

masa dewasa dini, 

madya, dan lansia 

dari setiap ranah 

perkembangan yang 

memiliki implikasi 

terhadap pendidikan 

14, 15 1. Menganalisis 

perbedaan antara 

masa dewasa dini, 

madya, dan lansia 

dari setiap ranah 

perkembangan 

2. Mengaitkan 

tahapan 

perkembangan 

dewasa dengan 

implikasinya 

dalam pendidikan 

1. Pembagian Masa 

Dewasa: Dini, 

madya, dan Lansia  

2. Perbandingan 

Perkembangan 

Fisik  antara 

ketiga masa 

3. Perbandingan 

Perkembangan 

Intelektual 

4. Perbandingan 

Perkembangan 

Emosi 

5. Perbandingan 

Perkembangan 

Menyaksikan video 

perkembangan masa 

dewasa di dalam 

aplikasi moodle 

 

Belajar mandiri 

melalui aplikasi 

moodle mobile 

learning 

 

Diskusi kelas baik 

secara online maupun 

presentasi makalah 

kelompok 

Kuis 7 secara online 



124 
 
 

Kompetensi Dasar Pertemuan Indikator  

Pembelajaran 

Pokok Bahasan/ 

Sub Pokok Bahasan 

Pengalaman Belajar Evaluasi Belajar 

Sosial dan Moral 

6. Implikasi pada 

pendidikan 
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Evaluasi Hasil Belajar  : 

 

 

No Komponen Evaluasi Bobot (%) 

1 Kuis, tugas individual 20 

2 Presentasi dan Makalah (kelompok) 20 

3 Ujian Mid Semester 20 

4 Ujian Akhir Semester 30 

5 Sikap, perilaku kehadiran (keaktifan) 10 

 Jumlah…….. 100 

Daftar Literatur/Referensi 

 

1. Monks, F.J.,Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi Perkembangan: pengantar ke dalam berbagai bagiannya. Cetakan 

kedua belas. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta : UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey : Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah diterjemahkan) 

 

Literatur tambahan 

1. Arhur, L., dkk. 1998. Programming and Planning in Early Childhood Education. 

Sydney: Harcourt Brace and Company. 

2. Clark, RI,. & Naohiro Ogawa, 1997. Transition from Career to Retirement in Japan, dalam Industrial Relations : A Journal of 

Economy and Society. Vol. 36. No.2 April 1997. p.255-270, Institute of Industrial Relations, University of California at Berkeley, 

Blackwell Publisher, Boston MA & Oxford, UK 

3. Departemen Kesehatan RI .1998). Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Bagi Petugas Kesehatan II Materi Pembinaan. 

4. Dreyer, Philip .H.. Postretirement Satisfaction, dalam Spacapan, S. & Stuart Oskamp. 1998. The Social Psychology of Aging. Sage 

Publication : Newbury Park. 
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Lampiran 3: Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 1 

Pokok Bahasan : Pengantar Awal Perkuliahan 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep dasar 

perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang bisa 

terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Membuat kesepakatan perkuliahan selama satu semester 

 

Indikator  :  

Memberi sumbang saran terhadap silabus yang diberikan dosen 

 

Metode Perkuliahan :  

Ceramah 

Materi Perkuliahan :  

Tata tertib perkuliahan dimulai dari kehadiran sampai sistem penilaian 

 

Sumber belajar :  

1. Silabus perkuliahan yang dapat diunduh di aplikasi moodle mobile learning 

2. Handphone  

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menanyakan ke mahasiswa mata kuliah yang pernah diambil di semester sebelumnya 

3. Menyampaikan manfaat mempelajari mata kuliah PPD sebagai persiapan menjadi calon 

guru SD 

4. Menyampaikan SK, KD, serta pokok bahasan secara umum yang akan dipelajari selama 

satu semester 

 

Inti    : 

1. Membahas silabus perkuliahan yang telah dibuat dosen dengan membuka kesempatan bagi 

mahasiswa untuk memberikan saran bagi hal-hal yang perlu ditanyakan atau tidak disetujui 

2. Menerangkan tata tertib perkuliahan 

3. Menyepakati secara bersama akhir silabus hasil dari sumbang saran dosen dan mahasiswa 
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4. Menerangkan tentang aplikasi moodle mobile learning yang akan digunakan di dalam 

perkuliahan 

5. Mahasiswa mendaftarkan diri pada aplikasi moodle mobile learning dengan bantuan dosen 

sebagai administrator 

6. Memberikan petunjuk tentang cara mahasiswa mempelajari bahan ajar yang disediakan di 

dalam aplikasi moodle mobile learning 

 

 

Penutup 

Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan kedua 

tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui aplikasi moodle mobile learning. 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 2 dan 3 

Pokok Bahasan : Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 

Alokasi Waktu  : 4 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                          

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Menjelaskan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia 

 

Indikator  :  

1.  Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia 

2.  Mengidentifikasi arti penting (manfaat) mempelajarinya untuk calon pendidik 

3.  Menganalisis perkembangan PIES (fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral 

4. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pertumbuhan dan  

perkembangan manusia 

5. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia 

6. Menguraikan prinsip-prinsip perkembangan 

 

Metode Perkuliahan :  

Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

Diskusi tatap muka dan online 

Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan :  

1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia dan arti penting (manfaat) 

mempelajarinya untuk calon pendidik 

2. Kajian PPD; rentang kehidupan manusia yang menyangkut PIES; Physical (fisik), Intellectual 

(Kognitif dan Bahasa), Emotional (Emosi), dan Social-Moral 

3. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia 

4. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu 

5. Prinsip-prinsip perkembangan 

 

Sumber belajar  :  

1. Monks, F.J.,Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi Perkembangan: Pengantar 

ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. Yogyakarta: Gadjah Mada university 

Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey : Prentice Hall 
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4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  

5. Video tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 

 

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan  

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti    : 

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 4, 5, dan 6 

Pokok Bahasan  : Teori Perkembangan Manusia 

Alokasi Waktu  : 6 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                         

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                         

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar : Menganalisis teori perkembangan manusia 

Indikator  : 1.  Menjelaskan secara singkat pokok-pokok teori perkembangan 

2. Menerangkan peran teori-teori perkembangan terhadap 

perkembangan manusia 

3. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan teori-teori 

perkembangan dalam memahami rentang kehidupan manusia 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan : 1. Teori Psikoanalisa (Freud dan Erikson) dan perannya terhadap  

       perkembangan 

2. Teori Behavioristik (Skinner, dan Bandura) dan perannya terhadap 

perkembangan 

3. Teori Humanistik (Charlotte Buhler, Maslow, dan Rogers) dan 

perannya terhadap perkembangan 

4. Teori Kognitif (Piaget, Vygotsky) dan perannya terhadap 

perkembangan 

5. Teori Ekologi dan perannya terhadap perkembangan 

6. Teori Etologi (Lorenz, Bowlby, Hinde) dan perannya terhadap 

perkembangan 

 

Sumber belajar  :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  

 

 



131 
 

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan materi tentang pertemuan sebelumnya 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar yang ada di aplikasi moodle mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa secara berkelompok mengerjakan tugas identifikasi 

teori perkembangan manusia secara tatap muka 

4. Hasil kelompok disajikan secara lisan 

5. Kemudian dilakukan kuis yang sudah disediakan dalam aplikasi moodle mobile learning 

dengan handphone masing-masing 

6. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 7 

Pokok Bahasan : Perkembangan Janin 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                          

dasar perkembangan peserta didik untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Mengaitkan antara pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal dan implikasinya dalam 

pendidikan 

 

Indikator  : -    Menjelaskan perkembangan manusia dalam kandungan 

- Menguraikan pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal 

dan implikasinya dalam pendidikan 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan :  

1. Tahapan Perkembangan janin dalam kandungan 

2.  Bahaya yang harus diperhatikan :  

     a. Kondisi ibu  : gizi, obat-obatan, alkohol, rokok, kondisi psikis 

     b. Sinar Rontgen/X-ray 

     c. Proses kelahiran 

3. Implikasi pada pendidikan 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J.,Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi Perkembangan: Pengantar 

ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. Yogyakarta: Gadjah Mada university 

Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta : UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey : Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   
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1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan materi tentang pertemuan sebelumnya 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa ditugaskan secara individu menyusun makalah 

tentang sebuah kasus bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada ibu hamil dilihat dari 

kondisi fisik dan psikis. Kemudian analisis kasus tersebut dengan memberikan argumentasi 

mahasiswa terhadap kasus tersebut.  

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 8 

Pokok Bahasan : Ujian Tengah Semester 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                         

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar : - 

Indikator  : -     

Metode Perkuliahan : Tes online 

Materi Perkuliahan : Soal Ujian Mid dalam bentuk essay secara online 

 

Sumber belajar  :  

1. Monks, F.J.,Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta : UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey : Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark.  (sudah 

diterjemahkan)  

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk ujian (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti ujian) 

2. Mahasiswa membuka aplikasi moodle mobile learning di handphone masing-masing 

3. Mempersilahkan mahasiswa mengerjakan tes 

 

Inti     

1. Dosen memantau pelaksanaan ujian secara online 

2. Dosen memastikan mahasiswa sudah mengirim ujian online 

3. Mahasiswa mengerjakan tes online dengan diberikan tenggat waktu. Ketika waktu habis, 

secara otomatis sistem akan menutup 

 

Penutup 

Dosen memeriksa UTS secara online dan langsung memberikan nilai serta umpan balik di 

dalam tes 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 9 

Pokok Bahasan : Perkembangan Bayi 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                          

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Mengaitkan rentang perkembangan bayi dengan implikasinya terhadap pendidikan 

 

Indikator  : -   Menerangkan arti tangis bayi ditinjau dari 3 sudut pandang 

- Menerangkan perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, moral 

pada masa bayi, beserta implikasinya dalam pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bayi 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan : 1.  Arti tangis bayi 

2. Refleks-refleks pada bayi 

3. Tugas Perkembangan 

4. Perkembangan Fisik, 

5. Perkembangan Intelektual 

6. Perkembangan Emosi 

7. Perkembangan Sosial dan Moral 

8. Implikasinya pada pendidikan 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  
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Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 10 

Pokok Bahasan : Perkembangan Anak Usia Dini (2 – 6 tahun) 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                      

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Mengaitkan rentang perkembangan anak usia dini dengan implikasinya terhadap   pendidikan 

 

Indikator  :  

-   Menerangkan karakteristik perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada 

anak usia dini  

- Mengaitkan antara tahapan perkembangan anak usia dini dengan implikasinya pada 

pendidikan 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan : 1.  Perkembangan anak usia dini (2 – 6 tahun) dilihat dari 

a. Perkembangan fisik 

b. Perkembangan Intelektual 

c. Perkembangan Emosi 

d. Perkembangan Sosial dan Moral 

2.  Implikasinya pada pendidikan 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   
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1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar yang ada di aplikasi moodle mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 11 

Pokok Bahasan : Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar (7 - 12 tahun) 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                          

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Mengaitkan rentang perkembangan anak usia sekolah dasar dengan implikasinya terhadap 

pendidikan 

 

Indikator  :  

-   Menerangkan karakteristik perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada 

anak usia sekolah dasar  

- Mengaitkan antara tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar dengan implikasinya pada 

pendidikan 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan      : 1.  Perkembangan anak usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) dilihat dari 

a. Perkembangan fisik 

b. Perkembangan Intelektual 

c. Perkembangan Emosi 

d. Perkembangan Sosial dan Moral 

2.  Implikasinya pada pendidikan 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  
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Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 12 dan 13 

Pokok Bahasan : Perkembangan Remaja 

Alokasi Waktu  : 4 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                        

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Mencari pemecahan masalah kasus-kasus kenakalan remaja dikaitkan dengan   tahapan 

perkembangannya 

 

Indikator  :  

-   Menerangkan karakteristik perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada 

remaja awal dan akhir  

- Memberikan contoh tentang bahaya dan permasalahan remaja saat ini 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan : 1.  Periodisasi Masa Remaja dan ciri khasnya: Pubertas, remaja  

       awal dan remaja akhir 

2. Tugas Perkembangan (secara umum, namun disesuaikan dalam 

konteks Indonesia) 

3. Perkembangan Fisik (termasuk perkembangan psikoseksual) 

4. Perkembangan Intelektual 

5. Perkembangan Emosi 

6. Perkembangan Sosial dan Moral 

7. Bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja. 

8. Implikasi pada pendidikan (bagaimana guru menghadapi 

perkembangan dan permasalahan remaja) 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  
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5. Video Perkembangan Bayi 

  

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 14 dan 15 

Pokok Bahasan : Perkembangan Masa Dewasa 

Alokasi Waktu  : 4 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                           

dasar perkembangan peserta didik untuk menganalisis dan mencari pemecahan   masalah yang 

bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar :  

Menganalisis perbedaan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia dari setiap ranah 

perkembangan yang memiliki implikasi terhadap pendidikan  

 

Indikator  :  

-  Menganalisis perbedaan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia dari setiap                                               

ranah perkembangan 

- Mengaitkan tahapan perkembangan dewasa dengan implikasinya dalam pendidikan 

 

Metode Perkuliahan : Belajar mandiri melalui aplikasi moodle mobile learning 

     Diskusi tatap muka dan online 

     Pemberian tugas 

 

Materi Perkuliahan : 1.  Periodisasi Masa Remaja dan ciri khasnya: Pubertas, remaja    

       awal dan remaja akhir 

2. Tugas Perkembangan (secara umum, namun disesuaikan dalam 

konteks Indonesia) 

3. Perkembangan Fisik (termasuk perkembangan psikoseksual) 

4. Perkembangan Intelektual 

5. Perkembangan Emosi 

6. Perkembangan Sosial dan Moral 

7. Bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja. 

8. Implikasi pada pendidikan (bagaimana guru menghadapi 

perkembangan dan permasalahan remaja) 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  
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Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk belajar (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti perkuliahan) 

2. Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan hal-hal yang diketahui atau pernah 

dipelajari tentang perkembangan peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi dalam pertemuan ini 

5. Menyampaikan manfaat yang diperoleh dengan mempelajari pertemuan ini dikaitkan 

dengan profesinya sebagai calon guru SD 

 

Inti     

1. Melakukan diskusi berupa presentasi kelompok, bagi mahasiswa yang tidak maju 

presentasi makalah dapat membuka bahan ajar dan video yang ada di aplikasi moodle 

mobile learning  

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang materi yang sudah 

dibaca ketika belajar mandiri pada aplikasi moodle mobile learning maupun yang disajikan 

kelompok presentasi 

3. Usai presentasi kelompok, mahasiswa menjawab kuis yang sudah disediakan dalam 

aplikasi moodle mobile learning dengan handphone masing-masing 

4. Pembahasan jawaban kuis 

 

Penutup 

1. Mahasiswa menyimpulkan materi pertemuan ini 

2. Memberikan tindak lanjut dengan menugaskan mahasiswa membaca materi pertemuan 

berikutnya melalui aplikasi moodle mobile learning 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Mata Kuliah  : Perkembangan Peserta Didik (PPD) 

Dosen   : Dr. Ika Lestari, S.Pd., M.Si 

Semester  : Genap 2017 

Pertemuan ke-  : 16 

Pokok Bahasan : Ujian Akhir Semester 

Alokasi Waktu  : 2 x 50 menit  

 

Standar Kompetensi :  

Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman tentang konsep                                          

dasar perkembangan peserta didik  untuk menganalisis dan mencari pemecahan                                          

masalah yang bisa terjadi di setiap tahap perkembangan manusia 

 

Kompetensi Dasar : - 

Indikator  : -     

 

Metode Perkuliahan : Tes online 

 

Materi Perkuliahan : Soal Ujian Mid dalam bentuk essay secara online 

 

Sumber belajar :  

1. Monks, F.J., Knoer, A.M.P., dan Haditono, S.R. 1999. Psikologi                                              

Perkembangan: Pengantar ke dalam Berbagai Bagiannya. Cetakan kedua belas. 

Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 

2. Izzaty, R.E. 2009. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press 

3. Rice, P. 2001. Human Development. New Jersey: Prentice Hall 

4. Santrock, J.W.S. 1997. Life Span Development. Sidney: Brown and Benckark. (sudah 

diterjemahkan)  

 

Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pendahuluan   

1. Mengkondisikan mahasiswa siap untuk ujian (memberi salam, berdoa, serta menanyakan 

kondisi dan kesiapan mengikuti ujian) 

2. Mahasiswa membuka aplikasi moodle mobile learning di handphone masing-masing 

3. Mempersilahkan mahasiswa mengerjakan tes 

 

Inti     

1. Dosen memantau pelaksanaan ujian secara online 

2. Dosen memastikan mahasiswa sudah mengirim ujian online 

3. Mahasiswa mengerjakan tes online dengan diberikan tenggat waktu. Ketika waktu habis, 

secara otomatis sistem akan menutup 

 

Penutup 

Dosen memeriksa UTS secara online dan langsung memberikan nilai serta umpan balik di 

dalam tes 
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Lampiran 4: Buku Ajar “Panduan Membuat Moodle” 
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Lampiran 5: Jurnal nasional tidak terakreditasi yaitu Perspektif Ilmu Pendidikan  
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Lampiran 6: Panduan penggunaan produk 

PANDUAN PENGGUNAAN MOBILE LEARNING KU 

Mobile Learning Ku adalah aplikasi mobile berbasis Moodle melalui program Android 

Studio. Aplikasi ini menggunakan teknologi web dan terdapat di dalam Play Store 

sehingga mahasiswa dapat menggunakannya untuk layanan e-learning melalui 

Smartphone. 

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini dapat di download melalui Play Store. 

Berikut caranya: 

1. Buka aplikasi Play Store, kemudian ketikkan kata kunci “Mobile Learning Ku” 

pada kolom pencarian kemudian akan muncul aplikasi yang menggunakan kata 

kunci Mobile Learning Ku. Pilih Mobile Learning Ku dan klik “INSTALL” untuk 

menginstall aplikasi ke Smartphone. 

2. Setelah Anda mengklik “INSTALL” akan muncul tampilan popup yang 

menyatakan bahwa Anda setuju aplikasi ini mengakses media, kamera dan 

mikrofon. Kemudian klik “TERIMA”. 

3. Setelah Anda klik “TERIMA” maka akan otomatis mendownload dan menginstall 

aplikasi tersebut. Apabila proses telah selesai, klik “BUKA” untuk membuka 

aplikasi. 

4. Masukan username dan password e-learning yang diberikan oleh Administrator 

kemudian klik tombol hijau. Muncul tampilan sebagai berikut: 
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5. Maka akan muncul halaman home dari Mobile Learning Ku kemudian klik 

tombol Site Home yang ada di bagian Dashboard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan yang keluar adalah kursus tersedia yang didaftarkan di dalam 

aplikasi. Kemudian klik kursus yang dituju.  



150 
 

7. Ketika mengklik kursus mata kuliah yang dituju selanjutnya dapat dilihat 

topik-topik yang sudah dimasukkan oleh dosen mata kuliah. Jika ingin 

melihat topik secara keseluruhan dengan singkat dapat menuju bagian 

Navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Setiap topik akan memiliki isian yang berbeda. Ada yang mencantumkan 

bahan ajar, video, kuis, maupun bagian chat untuk diskusi sesama anggota 

grup. Tampilannya sebagai berikut. 
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9. Aplikasi ini juga menyediakan untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester dengan jenis soal yang telah ditentukan oleh dosen 

bersangkutan. Untuk mulai mengerjakan tinggal mengklik mana yang dituju 

dan mulai kerjakan. Perhatikan batas waktu pengerjaan soal yang telah 

ditentukan oleh dosen bersangkutan dan dapat dilihat mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SELAMAT MENCOBA   - 
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Lampiran 7: Bukti Pendaftaran produk Mobile Learning Ku ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual  
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Lampiran 8: Submit ke Prosiding ICEI (International Conference on 

Educational Innovation) tahun 2017  
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CATATAN HARIAN 

 

NO TANGGAL KEGIATAN 

 

1 Selasa 03-01-2017 

 

Penyempurnaan proposal penelitian dan pencarian 

sumber-sumber pustaka mutakhir dari jurnal untuk 

penyusunan kajian teori 

2 Jumat 03-02-2017 

 

Penyusunan instrumen analisis kebutuhan dan expert 

review 

3 Senin 20-02-2017 

 

Penyusunan draf buku PANDUAN MEMBUAT 

MOODLE 

4 Selasa 21-02-2017 

 

Pengiriman buku teks berjudul Panduan Membuat 

Moodle ke penerbit anggota IKAPI 

5 Kamis 23-02-2017 Penyusunan bahan ajar mata kuliah Perkembangan 

Peserta Didik untuk diupload ke aplikasi moodle 

6 Jumat 24-02-2017 

 

Uji coba instrumen analisis kebutuhan ke mahasiswa  

7 Rabu 01-03-2017 

 

Pelaksanaan analisis kebutuhan: Memberikan kuesioner 

ke mahasiswa untuk mengisi agar ditemukan data 

mengenai penggunaan HP di kalangan mahasiswa 

8 Senin 06-03-2017 

 

Pengolahan data dan analisis data hasil dari analisis 

kebutuhan 

9 Senin 06-03-2017 

 

Penerbitan buku teks berjudul Panduan Membuat Moodle 

oleh Penerbit Erzatama Karya Abadi (Anggota IKAPI) 

bulan Maret 2017 dengan ISBN 978-602-6976-35-2 

10 Senin 13-03-2017 

 

Penyiapan artikel ilmiah jurnal hasil analisis kebutuhan 

11 Jumat 31-03-2017 

 

Pengumuman diterimanya artikel jurnal ke jurnal 

Perspektif Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta status Nasional Tidak Terakreditasi 

12 Sabtu 01-04-2017 

 

Pembuatan produk moodle mobile learning 

13 Selasa 04-04-2017 

 

Pembayaran jasa editor 

14 Jumat 28-04-2017 Pemuatan jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan FIP UNJ 

edisi April 2017 

15 Minggu 30-04-2017 Aplikasi Mobile Learning Ku siap di Play Store 
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NO TANGGAL KEGIATAN 

 

16 Senin 01-05-2017 

 

Penguploadan materi ajar mata kuliah Perkembangan 

Peserta Didik ke aplikasi Moodle Mobile Learning. 

Penguploadan tidak hanya materi tetapi juga berisi video, 

kuis, penugasan, UTS, dan UAS 

17 Rabu 31-05-2017 

 

Pelaksanaan validasi produk dengan ahli materi melalui 

wawancara 

18 Rabu 14-06-2017 

 

Pendaftaran Hak Cipta untuk produk Moodle Mobile 

Learning 

19 Jumat 16-06-2017 

 

Pengajuan hak cipta dibantu oleh LPPM Universitas 

Negeri Jakarta 

20 Jumat 16-06-2017 

 

Validasi produk ke ahli desain pembelajaran 

21 Rabu 21-06-2017 

 

Validasi produk ke ahli media 

22 Kamis 22-06-2017 

 

Pendaftaran hak cipta ke Kementerian Hukum dan HAM 

RI dengan nomor pendaftaran C00201702595 

23 Minggu 02-07-2017 

 

Penyusunan laporan kemajuan: Pelaporan hasil validasi 

ahli 

24 Sabtu 29-07-2017 

 

Pengiriman abstrak untuk seminar internasional ke 

UNESA tanggal 14 Oktober 2017 

25 Sabtu 05-08-2017 

 

Upload laporan kemajuan hibah dikti ke simlitabmas 

26 Selasa 08-08-2017 

 

Diterimanya abstrak untuk dimuat di prosiding seminar 

internasional The 1st International Conference on 

Educational Innovation Garden Wyndham Hotel 

Surabaya, 14 October 2017 

 

 


