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ABSTRAK 

 

Teknologi merupakan bagian dari hasil kebudayaan dan menjadi suatu hal yang 

kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tekonologi menghasilkan banyak produk 

yaitu salah satunya adalah smartphone. Smartphone memudahkan pengguna nya 

untuk mendapatkan atau mencari hal yang diinginkan oleh pengguna nya. 

Mahasiswa membutuhkan smartphone tetapi lupa akan esensi smartphone itu 

sendiri. Aplikasi pada smartphone memungkinkan bisa menjadi alternatif untuk 

membantu mahasiswa mendapatkan materi dan bahan belajar. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi ini layak untuk digunakan atau tidak 

layak untuk digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

instrumen validasi media aplikasi Ibuild App, instrument validasi materi Lichenes, 

dan respon pengguna. Metode yang digunakan dalam penilitian inni adalah 

metode penelitian Research and Development. Hasil penelitian diperoleh uji 

kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis android melalui software Ibuild App 

pada materi Lichenes di mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah oleh ahli media 

mendapatkan hasil kelayakan 74,03% dengan kriteria layak untuk digunakan, oleh 

ahli materi mendapatkan hasil 80,1% dengan kriteria  layak untuk digunakan dan 

respon mahasiswa mendapatkan hasil kelayakan 87% dengan kriteria sangat layak 

untuk digunakan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran 

berbasis android melalui software Ibuild App pada materi Lichenes di mata kuliah 

Botani Tumbuhan Rendah layak untuk digunakan baik dari segi media dan materi 

serta respon dari mahasiswa sangat layak. 

Kata Kunci: Tekhnologi, Smartphone, Software Ibuild App, Lichenes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi merupakan bagian dari hasil kebudayaan yang sudah ada dan 

menjadi saksi sejarah kehidupan manusia. Berawal dari suatu alat atau sistem 

perlatan sehingga menjadi bentuk teknologi yang terjadi saat ini. Teknologi 

berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan, sebuah teknologi akan 

memicu adanya teknologi lain yang diciptakan dan sebuah keadaan akan 

menjadikan sebuah teknologi menjadi berbagai macam teknologi dalam berbagai 

kondisi.1 

Teknologi dan informasi pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat di kehidupan kita. Tiada hari tanpa menggunakan teknologi dalam 

keseharian kita, setiap kegiatan yang kita jalani pasti mengandalkan teknologi 

dalam mencapai tujuan atas apa yang kita lakukan. Teknologi bukan hanya 

digunakan dalam kegiatan bisnis dan pekerjaan, akan tetapi teknologi juga sudah 

digunakan dalam dunia pendidikan.  

Salah satu contoh teknologi yang sangat pesat perkembangannya saat ini 

adalah smartphone.  Penggunaan perangkat  smartphone saat ini sudah menjadi 

kebutuhan yang harus dimiliki, karena system android atau ios yang bersifat open 

–source sehingga lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Smartphone memiliki 

kemampuan untuk memudahkan pengguna nya tersebut untuk selalu terhubung 

akan informasi dunia.  

Smartphone yang menggunakan sistem operasi android atau ios yang open-

source memudahkan pengguna untuk mengatur dengan sedemikian rupa, baik 

untuk digunakan menjadi hal yang berguna di masa yang akan datang ataupun 

yang berguna di masa sekarang. Masyarakat juga tidak akan luput dari yang 

                                                           
 

1 Wasitohadi, “Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan”, Jurnal IT, Vol. 20, No. 15, 

(2015), h. 1 
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namanya smartphone, baik dari kalangan pekerja, pebisnis hingga pelajar yang 

selalu bergantung pada smartphone.  

Smartphone bukan sekedar alat komunikasi. Smartphone sudah menjadi 

wujud dari gaya hidup masyarakat di era globalisasi apalagi anak muda yang 

memiliki ketertarikan lebih akan teknologi, kaum muda-mudi menjadi basis kuat 

perangkat pintar terbukti dari sebuah hasil survey. Sebanyak 39%, anak muda 

dalam rentang usia 16 sampai 21 tahun menjadi pengguna terbesar dalam survey.2  

Seiring dengan berkembangnya  smartphone, setiap mahasiswa sudah 

selayaknya menggunakan teknologi untuk hal yang membantu mereka bukan 

hanya  dalam kegiatan harian  tetapi juga dalam kegiatan pembelajaran. 

Smartphone selain digunakan sebagai media berkomunikasi, smartphone memiliki 

beberapa manfaat lain seperti menyimpan data, mencari informasi, penunjuk arah, 

kegiatan bisnis dan lain-lain. 

Smartphone menjadikan penggunanya teralienasi oleh dunia digital karena di 

sibukkan dengan smartphone, baik bermain game, chatting di media sosial, 

browsing ataupun streaming youtube hingga menjadikan penggunanya lupa akan 

waktu dan hal-hal penting yang harus dilakukan seperti melaksanakan kegiatan 

keluarga, beribadah bahkan untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah.3 

Dewasa ini, penggunaan smartphone kerap kali hanya digunakan untuk 

kegiatan media sosial dan bermain games. Padahal fungsi smartphone sebagai 

media untuk mencari informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

smartphone seharusnya mahasiswa sudah sangat mudah untuk membantu 

mendapatkan sumber belajar atau mendapatkan informasi tentang pembelajaran 

yang mereka pelajari. 

Kondisi yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa akan ada kesempatan 

terjadi proses kegiatan belajar mengajar yang efektik dan kondusif dengan adanya 

                                                           

2 Resti, “Penggunaan Smartphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau”, Jurnal JOM Fisip, Vol. 2. No.1 (2015), h. 2 

             
3 Resti, “Penggunaan Smartphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Social dan Ilmu 

Politik Universitas Riau”, Jurnal JOM FISIP, Vol. 2, No. 1, (2005),  h. 3-4 
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bantuan smartphone. Karena semua mahasiswa sudah memiliki smartphone maka 

semua komponen pada smartphone sudah terpenuhi seperti paket data, baterai 

yang selalu terisi penuh. Meminimalisir penggunaan proyektor yang disediakan 

oleh fakultas dan jurusan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Pendidikan 

Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

bahwa penggunaan smartphone pada mahasiswa hanya sebatas dalam 

penggunaan untuk bermedia sosial, berkomunikasi dan bermain game. 

Sedangkan penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran sangat minim.4  

Kegiatan belajar mengajar mata kuliah botani tumbuhan rendah masih 

menggunakan laptop dengan kondisi tidak semua mahasiswa memiliki laptop. 

Kondisi pembelajaran masih menggunakan proyektor yang jumlah nya cukup 

minim untuk digunakan seluruh mahasiswa di ruang kelas. Apabila proyektor 

tidak ada atau kondisi dimana arus listrik mati maka kegiatan belajar mengajar 

dilakukan tanpa ada dukungan media visual.5 

Mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah merupakan salah satu mata kuliah 

wajib yang ada di program studi  Pendidikan Biologi, mata kuliah ini membahas 

tentang tumbuhan-tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan rendah (belum 

jelas batang, akar, batang dan daunnya) serta reproduksi nya yang umumnya 

masih berupa spora. Tujuan mata kuliah botani tumbuhan rendah adalah 

menjadikan mahasiswa dapat mengerti prinsip-prinsip klasifikasi dan 

nomenklatur sangat penting dalam tumbuhan. Penanaman, perincian, dan 

penggolongan tumbuhan selalu dibutuhkan oleh orang yang ingin mendalami 

seluk beluk kehidupan tumbuhan. Oleh karenanya, mata kuliah ini sebagai 

                                                           
         

4  Wawancara dengan Beberapa Mahasiwa Program Studi Biologi di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh 15 Oktober 2018. 
 

5 Observasi di Unit Pembelajaran Mata Kuliah Botani Tumbuhan Rendah Jurusan 

Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh Oktober 208 
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landasan awal yang akan membantu mahasiswa untuk memahami botani 

tumbuhan tinggi dan fisiologi tumbuhan.6 

 Tumbuhan Lichenes merupakan simbiosis antara jamur dari golongan 

Ascomycotina atau Basidiomycotina (mikobion) dengan Chlorophyta atau 

Cyanobacteria bersel satu (fikobion). Lichenes tergolong tumbuhan perintis yang 

ikut berperan penting dalam pembentukan tanah.7 Lichenes tersebar luas di 

berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk dan bebatuan. 

Ilmuan dan penemu tumbuhan Lichenes memberikan nama dari setiap spesies 

dengan menggunakan bahasa yang dimengerti sesuai dengan apa yang kita 

pahami dan itu adalah sebuah langkah yang berbentuk sebuah dakwah yanki 

dalam dunia pendidikan yang tentunya motede dakwah nya dilakukan seirama 

dengan perkembangan zaman. Berkenaan dengan itu Allah Subhanahu Wata’ala 

menjelaskan di dalam Q.S. Ibrahim, ayat 4: 

ُسۡوٍل اَِّلَّ بِِلَساِن قَۡوِمٖه ِليُبَي َِن لَ  ِِ ُّ  ّلٰلُ ُهمۡ َوَمۤا اَۡرَسۡلنَا ِمۡن رَّ  َمۡن  ََيُ

ۡيمُ ؕ يََّشآُء َويَۡهِدۡى َمۡن يََّشآءُ  ِِ ََ ُِ اۡل ۡي ِِ َُُو اۡلََ   َو

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah 

menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana”.(Q.S. Ibrahim (14): 4). 

Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Mishbah, ( ٖٖ اَِّلَّ بِِلَساِن قَۡوِمه  ) illa bi 

lisani qaumihi dengan kecuali dengan bahasa yang benar dan 

menggunakan pemikiran atau tata cara berpikir sehat kaumnya. Bahasa 

selain digunakan sebagai alat komunikasi, juga bisa digunakan sebagai 

cermin dari sebuah pikiran dan pandangan yang menggunakan bahasa 

tersebut. Menurut Zaki Najib Mahmud salah satu filsof Mesir 

kontemporer, menyatakan bahwa “sebagian filosof masa kini, menyatakan 

bahwa susunan bahasa menggambarkan keyainan metafisika serta unsur-

                                                           

6  Ardinis Arbain, Afrizal, Mildawati, “Taksonomi Tumbuhan Rendah”, Modul, Padang: 

Universitas Andalas, 2010. h. 2 

            
7  Hasananuddin dan Mulyadi, Botani Tumbuhan Rendah, (Banda Aceh: Prodi Pendidikan 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2014), h. 88 
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unsur kejadian alam yang dianut oleh bangsa-bangsa yang menggunakan 

nya”.8 

 

Sesuai kaitan tafsir yang telah dijelaskan bahwa apa yang telah diungkap 

Al-Qur’an merupakan salah satu isyarat ilmiah dakwah harus menggunakan cara 

yang sesuai dengan zaman atau kondisi keadaan lingkungan ketika memberikan 

pendidikan dan pembelajaran agar apa yang ingin disampaikan atau didakwah kan 

menjadi tersampaikan dengan detail, jelas, dan tidak diskomunikasi atas apa yang 

disampaikan. 

Proses pembelajaran khususnya pada mata kuliah botani tumbuhan rendah di 

dalam materi Lichenes yang sulit serta sukar dalam memahami nama-nama 

ilmiah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Salah satu aplikasi smartphone yang bisa 

digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran botani tumbuhan rendah 

adalah aplikasi Ibuild App.  

Aplikasi Ibuild App merupakan aplikasi free (tidak berbayar) yang digunakan 

untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk semua bidang yang ada di dalam 

keseharian kita, baik itu di bidang kewirausahaan atau bisnis, bidang pendidikan, 

bidang kesehatan hingga ke  bidang keagamaan. Pembuatan aplikasi ini sangat 

mudah hanya dengan masuk ke situs resmi dari Ibuild App itu sendiri yang 

kemudian kita bisa langsung mengakses aplikasi yang ingin digunakan atau 

dibuat. Aplikasi ini hanya bisa menginput data-data berupa tulisan dan gambar, 

sedangkan penginputan data video tidak bisa dilakukan pada aplikasi ini. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan pengembangan aplikasi 

berbasis android/ios yang diteliti oleh Fatma Sukmawati dengan judul 

“Pengembangan aplikasi pembelajaran biologi SMP berbasis android untuk bekal 

menghadapi UAN di SMP Islam Bakti 1 Surakarta”. Hasil uji kelayakan yang 

diperoleh adalah 95% untuk ahli media, 85% untuk ahli materi, 90% untuk ahli 

                                                           

8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Alquran, Jilid 7,  

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 12-13 . 
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praktisi lapangan dan 89% untuk sasaran pengguna. Sehingga aplikasi tersebut 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.9 

Penelitian lain yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi android oleh 

Afifuddin dengan judul “Pengembangan Aplikasi Mobile-Learning pada 

Smartphone berbasis Android”. Aplikasi nya memiliki antarmuka yang mudah 

untuk digunakan dengan tampilan menarik dengan hasil pengujian antarmuka 

40% sangat setuju, 43,4% setuju, 16,6% netral, 0% tidak setuju, dan 0% sangat 

tidak setuju. Penilitian Afifuddin membuat permainan yang bersifat edukasi yang 

sifat nya menyenangkan dan tidak ada unsur evaluasi pembelajaran dan tidak ada 

fasilitas media sosial.10 

Perbedaan penilitian ini dengan penilitaian yang relevan adalah penilitian ini 

menggunakan metode penilitian kualitatif sedangkan penilitian yang relevan 

menggunakan metode penilitian kuantitatif. Penelitian ini juga hanya digunakan 

untuk mengetahui apakah aplikasi Ibuild App ini layak untuk digunakan dan 

belum untuk dipublikasikan berbeda dengan penilitian yang relevan yang aplikasi 

nya memang dan diharuskan untuk dipublikasikan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk 

mengembangkan pembelajaran dengan aplikasi android/ios dengan judul 

“Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes melalui  

Software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan Rendah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti 

mengembangkan aplikasi android/ios dengan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan aplikasi pembelajaran menurut ahli media? 

2. Bagaimana kelayakan aplikasi pembelajaran menurut ahli materi? 

                                                           

9 Fatma Sukmawati, “Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Biologi SMP Berbasis Android 

untuk Bekal Menghadapi UAN di SMP Islam Bakti 1 Surakarta”, Modul, Surakarta: AMIK 

Harapan Bangsa, 2014,  h. 8-9. 

 
10 Afifuddin, “Pengembangan Aplikasi Mobile-Learning Pada Smartphone Berbasis 

Android”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, h. 97. 
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3. Bagaimana respon mahasiswa terhadap media pembelajaran aplikasi 

Ibuild App? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kelayakan aplikasi pembelajaran oleh ahli media 

2. Mengetahui kelayakan aplikasi pembelajaran oleh ahli materi 

3. Mengetahui respon mahasiswa terhadap media pembelajaran aplikasi 

Ibuild App 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian dan pengembangan ini sebagai usaha untuk mengetahui 

manfaat dari aplikasi Ibuild App dalam pembelajaran 

b. Sebagai rujukan dan sumber belajar bagi penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Dosen: sebagai alternatif dalam membantu kegiatan 

pembelajaran di luar kelas atau jam kelas. 

b. Bagi Mahasiswa: sebagai sumber belajar dalam kondisi apapun 

yang akan terasa lebih mudah dan sederhana. 

E. Defenisi Operasional 

Menghindari kesalah pahaman di dalam penilitian ini, maka di perlukan 

penjelasan tentang istilah berikut; 

1. Pengembangan aplikasi 

Pengembangan aplikasi didefenisikan sebagai pembantu dalam 

proses kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

dengan menggunakan perangkat smartphone. Dalam konteks Ibuild App, 

aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan pengguna untuk mencari 

materi dan source yang berkaitan dengan materi hanya dengan menggunakan 

smartphone. 
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2. Aplikasi Ibuild App 

Ibuild App adalah aplikasi pembuatan aplikasi, hosting dan 

manajemen seluler yang sangat mudah digunakan.  Platform memungkinkan 

perusahaan membuat  dan mempublikasikan aplikasi iPhone dan Android 

dalam hitungan menit. Antarmuka web berbasis solusi dengan widget. 

Perancangan dan widget pasar menawarkan perancang grafis dan 

pengembangan tempat untuk menjual template mobile dan modul kostum 

untuk bisnis dan individu.11 Aplikasi Ibuild App dirancang untuk memberikan 

materi serta source yang berkaitan dengan materi, dibuat dengan konsep tap 

and search memudahkan pengguna dalam mengakses materi dan bahan yang 

ingin digunakan. 

3. Lichenes  

 Lichenes merupakan salah satu materi yang ada di dalam mata 

kuliah botani tumbuhan rendah. Lichenes merupakan simbiosis antara alga dan 

jamur, yang masih sampai saat ini para ahli masih kesulitan menempatkan 

posisi Lichenes. Lichenes yang dibahas dan dicantumkan didalam aplikasi ini 

adalah lichenes berdasarkan habitat nya. 

4. Botani Tumbuhan Rendah 

Botani tumbuhan rendah adalah sebuah cabang dari ilmu biologi 

yang mempelajari tentang tumbuan-tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan 

tingkat rendah memiliki maksud bahwa jenis-jenis tumbuhan ini tidak bisa 

dibedakan antara akar, batang dan daunnya. 

 

 

 

 

 

                                                           

11 http://id.ibuildapp.com/about-us-id/ 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Pengembangan Materi Ajar Berbasis Software iBuild App dalam   

Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

   

Pengembangan menurut menurut Richey dan Seels adalah proses 

menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur 

fisik. Secara khusus pengembangan diartikan sebagai proses menghasilkan bahan-

bahan pembelajaran. Sedangkan pengembangan menurut Richey dan Tessmeer 

terpusat pada perhatian yang tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu 

yang luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual.12 

Abdul majid mendefenisikan pengembangan adalah suatu proses mendesain 

pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala 

sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

memperhatikan potensi dan kemampuan siswa. 13 Pengembangan pembelajaran 

hadir didasarkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah memberi dampak perubahan dikeseluruhan aspek kehidupan manusia.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan 

di dalam kelas telah menarik perhatian para peneliti yang peduli akan mutu 

pendidikan dan mutu pembelajaran. Oleh karena itu pengembangan pembelajaran 

harus lebih digalakkan, sehingga dapat diketahui secara nyata, banyak upaya-

upaya yang harus dilakukan salah satu nya dengan dukungan teknologi yaitu 

smartphone. 

Smartphone merupakan salah satu dari sekian banyak media komunikasi yang 

menjadi sorotan utama karena memiliki kecanggihannya dan fungsinya juga 

sangat efektif dan efesien yang digunakan kapan saja dan dimana saja serta oleh 

                                                           
            
            12 Alim Sumarno, “Perbedaan Penelitian dan Pengembangan”, Modul, Surabaya: 

Universitas Negeri Surabaya, 2012. h, 3 

            

            13 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Kompetensi Guru), 

(Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005), h. 24 
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siapa saja. Dengan menggunakan smartphone, pengguna dengan mudah dapat 

mengakses apa saja yang ingin dicari oleh pengguna smartphone tersebut. 14 

Smartphone adalah telepon yang  kemampuannya layaknya komputer, 

memiliki layar yang besar dan komponen-komponen yang mampu menjalankan 

aplikasi-aplikasi yang umum. Smartphone juga diartikan sebagai telepon yang 

mengkolaborasikan kemampuan-kemampuan terkemuka, ini merupakan bentuk 

kemampuan dari wireless mobile devices (WMD) yang fungsinya  sebagai sebuah 

komputer yang menawarkan fitur-fitur layaknya yang ada di komputer, meskipun 

semua fitur di komputer belum tentu bisa dijalankan.15 

Smartphone adalah telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti 

komputer. Smartphone diklasifikasikan sebagai high end mobile phone yang 

dilengkapi dengan kemampuan mobile computing, smartphone dengan sistem 

yang kompleks berbanding sedikit lebih jauh peformanya dengan ponsel biasa. 

Smartphone modern dilengkapi dengan dengan layar touchscreen resolusi tinggi, 

browser yang mampu menampilkan full web layaknya browser yang ada di dalam 

pc, serta akses wifi dan internet broadband.16 

Smartphone yang merupakan salah satu produk kapitalis yang telah membuat 

penggunanya teralienasi, pengguna smartphone mereka dibandingkan berinteraksi 

dengan orang disekitar ataupun melakukan sesuatu  yang yang seharusnya mereka 

lakukan, karena smartphone juga penggunanya selalu sibuk untuk aktif di media 

sosial, bermain games serta memakan waktu yang cukup lama untuk browsing 

serta streaming youtube saja.17 

                                                           
             
            14 Resti, “Penggunaan Smartphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Social dan Ilmu 

Politik Universitas Riau”, Jurnal JOM FISIP, Vol. 2, No. 1, (2005),  h. 2-3. 

              
15 Dijey Pratiwi Barakati, “ Dampak Penggunaan Smartphone Dalam Pembelajaran 

Bahasa Inggris”, Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas  SAM Ratulangi, Vol. 1,  No. 1, 

(2013), h. 3 

             16 Dwika Rahma Augusta Eder, “ Rancang Bangun Aplikasi Kamus Irregular Verb 

Berbasis Mobile Pada Platform Android”, Jurnal Umum Fakultas Matematika Dan Ilmu 

Pengetahunan Alam, Universitas Lampung, Vol.1, (2015), h. 5-6. 

           
            17 Resti, “Penggunaan Smartphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Social dan Ilmu 

Politik Universitas Riau”, Jurnal JOM FISIP, 2005, Vol.2, No. 1, h. 3-5 
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Berdasarkan defenisi-defenisi di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa 

smartphone adalah perangkat lunak yang berkerja layaknya system perangkat 

lunak pada komputer yang mengkinkan terhunung ke jaringan internet secara 

universal dan membantu dalam proses kegiatan penggunanya baik di kegiatan 

kerja, bisnis, usaha, belajar dan lain sebagainya.  

Smartphone memiliki berberapa komponen-komponen di dalamnya 

antara lain:  

1. Display atau layar  

Smartphone dikatakan seperti namanya apabila memiliki layar. Layar 

menjadi salah satu komponen utama dari bentuk smartphone. Layar 

smartphone memiliki banyak tipe hanya untuk layarnya saja. Sekian 

banyak  layar yang ada, smartphone hanya memiliki dua kategori dalam 

layar nya yaitu, LCD yang memakai teknologi IPS dan  AMOLED,  

SUPER AMOLED yang mengguanakan teknologi LED. 

2. Baterai  

Baterai adalah sumber dan akses daya dari sebuah smartphone. 

Semakin besar mAh pada baterai maka semakin panjang jangka waktu 

sebuah smartphone tersebut berada dalam keadaan menyala dan bisa 

digunakan. Jenis baterai yang digunakan pada smartphone sekarang adalah 

jenis teknologi Lithium_Ion, yang berada di removable baterai dan non-

removeble baterai. 

3. System on Chip atau SoC 

System on Chip pada smartphone layaknya motherboard pada pc dan 

laptop. Di dalam SoC terdapat semua komponen inti dari smartphone 

seperti GPU, CPU, modem koneksi jaringan, prosesor layar, prosesor 

video dan lain sebagainya. SoC yang digunakan smartphone masa kini 

diantara nya Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei serta Apple yang 

menggunakan chipset buatan mereka sendiri. 

4. Memori dan penyimpanan 

Smartphone berjalan karena adanya komponen RAM dan 

penyimpanan di dalamnya. Smartphone sekarang banyak menggunakan 



12 
 

 
 
 

teknologi LPDDR3 dan LPDDR4 dibandingkan dengan jenis RAM lain 

nya. Perihal masalah penyimpanan, semakin besar ukuran penyimpanan 

maka data atau file di smartphone semakin banyak yang bisa disimpan. 

5. Modem  

Modem didalam sebuah smartphone menjadi faktor utama dari 

terhubung atau terkoneksi nya sebuah smartphone jaringan internet, 

layaknya di laptop ataupun komputer yang harus memiliki sebuah router 

agar komputer tersebut bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan 

internet. Vendor smartphone sekarang sudah menyiap kan SoC terbaik 

untuk jairngan yang baik. 

6. Kamera  

Kamera menjadi aset penting dalam smartphone bagi pengguna 

sekarang, terkhusus bagi para wanita yang menjadi faktor utama untuk 

membeli sebuah smartphone. Faktor utama adalah pixel pada kamera, 

semakin besar pixel maka hasil gambar per zoom nya semakin rapi dan 

bagus. Teknologi pixel smartphone sudah mulai mengikuti pixel yang ada 

di kamera, atau bisa dikatan kamera pada smartphone bisa menggantikan 

posisi dari kamera. 

7. Sensor  

Sensor pada smartphone ada berbagai banyak, antara lain 

accelerometer, gyroscope, digital kompas, ambient light sensor.18 

 

B. Kelayakan Aplikasi iBuild App dalam Pembelajaran Biologi di 

Perguruan Tinggi 

 

Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja “to 

aplly” yang apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah pengolah. Secara 

istilah aplikasi merupakan suatu subkelas dari perangkat lunak komputer yang 

menggunakan kemampuan komputer untuk mengerjakan tugas yang diinginkan 

                                                           

18 Jofino Herian, “Tahukah Kamu Komponen Smartphone Itu Terdiri dari Apa Saja dan 

Fungsinya?”, Artikel Harian, https://jalantikus.com/gadgets/komponen-smartphone/, 2017. 

https://jalantikus.com/gadgets/komponen-smartphone/
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penggunanya. Secara umum, aplikasi diartikan sebagai alat terapan yang 

difungsikan secara khusus untuk memudahkan penggunanya. 19 

Menurut Jogiyanto, aplikasi merpakan penggunaan suatu komputer, 

instruksi atau pernyataan, yang disusun sedimikian rupa sehingga komputer dapat 

memproses input menjadi output. 20  

Menurut Rachmad Hakim S, aplikasi adalah perangkat lunak yang 

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur windows, 

bermain game dan lain sebagainya.21 

Kriteria penilaian-penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek rekayasa perangkat lunak media pembelajaran yang diukur adalah 

sebagai berikut:  

a. Efesien dan efektif dalam pengembangan ataupun penggunaan media 

pembelajaran. 

b. Program yang dibuat dan digunakan berjalan dengan baik dan tidak 

mengalami error ketika digunakan. 

c. Mudah dikelola dan dipelihara sehingga memungkinkan dilakukan 

perbaikan dan penambahan pada fitur-fitur tertentu. 

d. Serderhana dan mudah digunakan ketika dioperasikan, sehingga 

memudahkan pengguna dalam menggunakan nya. 

e. Aplikasi/software tetap dan tidak berganti untuk pengembangan, dan 

sesuai dengan kebutuhan pengembang. 

f. Media pembelajaran harus dijalankan di software yang sesuai dengan 

spesifikasi smartphone. 

                                                           

19Lesmardin, “Pengertian Aplikasi dan Komponen Perangkat Lunak”, 

hhtp://lesmardin1998.wordpress.com/2014/08/13/penegrtiana-palikasi-komponen-perangkat-

lunak/. 

20 Jogiyanto Hartono, Pengenalan Computer, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 12. 

          

           21 Rachmad Hakim S, Mastering Java: Konsep Pemogram Java dan Penerapannya untuk 

Membuat Software Aplikasi, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 15. 
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g. Aplikasi harus mudah untuk di instalasi dan langsung dapat 

digunakan tanpa perlu instalasi program lain nya. 

h. Pengembang menyediakan petunjuk instalasi yang lengkap dan jelas. 

i. Aplikasi atau program bisa dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media pembelajaran lain.22 

Dari defenisi-defenisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan 

perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan 

hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, dan juga 

sebagai pengganti perangkat komputer atau laptop yang secara kelayalakan tidak 

bisa di bawa kemana –mana. 

Aplikasi Ibuild App digunakan hampir di semua bidang, baik di bidang 

pendidikan, kedokteran, kesehatan, seni, dan bisnis. Aplikasi Ibuild App 

membantu proses berjalan nya kegiatan ke semua bidang tersebut. Aplikasi Ibuild 

App dalam dunia pendidikan sangat membantu dalam proses pembelajaran, karena 

di dalam aplikasi ini memiliki model-model, bukan hanya sebatas model dalam 

hal teori atau materi yang diajarkan tetapi juga model foto, video dan juga kita 

bisa langsung mengakses jurnal-jurnal online dari web yang kita miliki serta bisa 

mencantumkan web yang berkaitan dengan materi yang dimasukkan ke dalam 

aplikasi ini.23 

C. Pengoperasian Ibuild App dalam Pembelajaran 

Pengoperasian Ibuild App sangat mudah dan sederhana, karena sudah 

begitu banyak templates yang sudah disediakan oleh provider dari Ibuild App. 

Berikut adalah langkah-langkah mengoperasikan Ibuild App :  

Masuk kedalam web Ibuild App 

                                                           

22 Rosyid Supriadi, “Media Pembelajaran Interaktif Perangkat Lunak Pengolah Angka untuk 

Kelas XI SMA Negeri 2 Wates”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. h. 4. 

23  https://id.ibuildapp.com/about-us-id/ 
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Gambar 2.1 Tampilan Web Ibuild App 

Sumber: Ibuild App 

 

 

Create aplikasi berdasarkan templates yang sudah disediakan 

 

Gambar 2.2 Tampilan Templates Ibuild App 

Sumber: Ibuild App 
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Masuk ke menu edit halaman 

 

Gambar 2.3 Tampilan Menu Edit Halaman 

Sumber: Ibuild App 

 

 

Menerbitkan aplikasi pada platfrom android dan ios 

Gambar 2.4 Tampilan Terbitan Aplikasi 

Sumber: Ibuild App 
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D. Pembelajaran Materi Lichenes dengan Aplikasi Ibuild-app pada               

Mahasiswa Pendidikan Biologi 

 

Lichenes merupakan simbiosis antara jamur dari golongan Ascomycotina 

atau Basidiomycotina dengan Clorophyta atau Cyanobacteria bersel satu. 

Lichenes merupakan tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan 

tanah. Lumut kerak bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir 

batu. Lichenes tidak memerlukan syarat hidup yang tinggi dan tahan akan 

kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. 

 

   Gambar 2.5 Simbiosis Alga dengan Jamur yang 

Membentuk Lichene..24 

Lichenes yang hidup di bebatuan dapat menjadi kering karena teriknya 

matahari, tetapi lichenes tidak mati, dan jika turun hjan bisa hidup kembali. Jamur 

pada Lichenes berfungsi untuk mengokohkan tubuhnya dan menghisap air atau zat 

makanan. Ganggang, berfungsi melakukan fotosintesis. Karena itu, simbiosis 

antara kedua jenis tumbuhan tersebut bersifat simbiosis mutualisme. 

Para ahli masih mengalami kesulitan untuk menempatkan lichenes dalam 

dunia tumbuhan, karena ada dua individu penyusunnya yang masing-masing 

memiliki taksonomi tersendiri. Ada kelompok ahli yang menyatakan lichenes 

                                                           
 
24 Anonim.,https://www.google.co.id/search=bentuk+lichenes. Diakses pada tanggal 9 

November 2018 
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termasuk dalam kelompok yang tidak terpisah dari jamu, tapi kebanyakan ahli 

berpendapat bahwa lichenes perlu dipisahkan dari fungi atau menjadi golongan 

sendiri. Alasan lain dari pendapat yang kedua adalah karena jamur yang 

membangun tubuh lichenes tidak akan membentuk lichenes tanpa alga. 

1.  Ciri Umum 

a. Tubuh lichenes dinamakan thallus yang secara vegetative mempunyai 

kemiripan dengan alga dan jamur. Thallus ini berwarna abu-abu atau abu-

abu kehijauan. Beberapa spesies lichenes memiliki warna oranye, kuning, 

coklat atau merah dengan habitat yang bervariasi. Hifa merupakan organ 

vegetative dari thallus atau miselium yang biasanya tidak dikenal pada 

jamur yang bukan lichenes. Alga berada pada bagian permukaan thallus. 

Hifa merupakan bagian tubuh yang memanjang secara seluler.  

b.  Anatomi lumut kerak atau lichenes dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu:  

1) Lapisan luar (korteks) : lapisan yang tersusun atas sel-sel jamur yang 

rapat dan kuat,  menjaga agar lumut kerak tetap tumbuh. 

2) Lapisan Gonidium : merupakan lapisan yang mengandung ganggang 

dan menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. 

3) Lapisan Empulur : lapisan yang tersusun atas sel-sel jamur yang tidak 

rapat berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan tempat terjadinya 

perkembangbiakan. 

c. Lumut kerak berdaun (feliose) dan perdu (fruticose) memiliki korteks 

bawah yang susunannya sama dengan korteks diatas, tapi menghasilkan 

se-sel tertentu untuk menempel pada substrata tau yang yang disebut 

rizoid. Menurut bentuk pertumbuhannya, lichenes dibagi menjadi empat 

tipe yaitu: 

1) Crustose, talus terbentuk seperti kerak (kulit keras), berukuran kecil, 

datar dan tipis, melekat erat pada substrtatnya seperti batu, kulit pohon 

atau tanah. Contohnya : Physcia, Graphis scipta, Haematomma 

puniceum, Acarospora dan Pleopsidium. 
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Gambar 2.6 Haematomma puniceum25 

 Lichen crustose yang tumbuh terbenam di dalam batu hanya bagian 

tubuh buahnya yang berada di permukaan yang biasanya disebut 

endolitik. Contoh : Caloplaca luteominea subspecies bolanderi (lichen 

endolitik). Lichen crustose yang tumbuh terbenam pada jaringan 

tumbuhan disebut endoploidik atau endoploidal. Lichen yang longgar 

dan bertepung yang tidak memiliki struktur disebut leprose. 

2) Feliose, talus berbentuk seperti daun. Thallusnya datar, lebar, banyak 

lekukan seperti daun yang mengkerut berputar. Bagian permukaan atas 

dan bawah berbeda. Lichenes foliose melekat pada batu, ranting 

dengan rhizines. Rizhines ini juga berfungsi sebagai alat untuk  

mengabsorbsi makanan. Contohnya : Umbrillicaria, Armelia, 

Xantoria, Physcia, Peltigera.  

 

 

 

Gambar 2.7 Peltigera26 

                                                           
 

25 https://www.google.co.id/search?q=gambar+lichen+haematomma+puniceum. Diakses 

pada 9 November 2018  

https://www.google.co.id/search?q=gambar+lichen+haematomma+puniceum
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3) Fruticose, talus tegak seperti semak atau menggantung seperti jumbai 

atau pita. Thallus tegak atau menggantung pada daun-daun, batu atau 

cabang pohon. Contohnya : Usnea longissimi. 

 

Gambar 2.8 Usnea filipendula27 

4) Squamulose, lichen ini memiliki lobus-lobus seperti sisik, lobus ini 

disebut squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih 

dan sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Contoh 

: Psora psedoruddelli, Cladonia caarneola.28 

2. Habitat dan Agihan 

Lichenes yang bentuk nya menyerupai kerak yang menempel (epifit) di 

pohon-pohon, tebing, diatas tanah terutama di daerah sekitar kutub utara, 

diatas batu cadas, di tepi pantai atau gunung-gunung yang tinggi. Berdasarkan 

habitatnya Lichenes dibedakan menjadi tiga:  

a. Saxicolous merupakan Lichenes yang hidup di batu pada suhu yang 

dingin. Contohnya Lecanora argopholis, Rhizocarpon geographicum, 

Dimelaena oreina, Umbilicaria subglabra. 

                                                                                                                                                               
 

26 https://www.google.co.id/search?q=gambar+lichen+peltigera. Diakses pada 9 November 

2018 

 
27 https://www.google.co.id/search?q=gambar+lichen+usnea filipendula. Diakses pada 9 

November 2018 

 
             28 Hasananuddin dan Mulyadi, Botani Tumbuhan Rendah, (Banda Aceh: Prodi Pendidikan 

Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2014), h. 89-91 

https://www.google.co.id/search?q=gambar+lichen+peltigera
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b. Corticulous merupakan Lichenes yang hidup di pohon yang berperan 

sebagai epifit dan banyak ditemui di daerah subtropis dan tropis 

dengan kelembaban yang tinggi. Contohnya Usnea articulata, U. 

ceranita, U. hirta dan Artaria radiata. 

c. Terriculous merupakan Lichenes yang hidup di tanah dan sering 

membentuk komponen yang dominan pada vegetasi lahan biasanya di 

lingkungan ekstrem. 29 

d. Follicolous merupakan Lichenes yang hidup di permukaan daun 

tumbuhan.  

3. Perkembangan  

Perkembangan lichenes secara vegetative (aseksual) maupn generative 

(seksual). 

a. Secara Vegetative  

Perkembangan secara vegetative atau seksual ini dapat terjadi melalui: 

fragmentasi, isidia dan soredia.  

1) Fragmentasi adalah perkembangan dengan memisahkan bagian tubuh 

yang telah tua dari induknya dan kemudian berkembang menjadi 

individu baru. Bagian-bagian tubuh yang dipisahkan tersebut 

dinamakan fragmen. Reproduksi vegetative dengan cara ini merupkan 

cara yang paling produktif lichens yang baru. 

2) Soredia adalah kelompok kecil sel-sel ganggang yang sedang 

membelah dan diselubungi benang-benang miseliu menjadi suatu 

badan yang dapat terlepas dari induknya. Dengan robeknya dinding 

thallus, soredium tersebar seperti abu yang tertiup angin dan akann 

tumbuh lichens baru. Lichens yang baru memiliki karakteristik yang 

sama denga induknya. 

3) Isidia, kadang-kadang terlepas dari thallus induknya yang masing-

masing mempunyai simbion. Isidium aka tumbuh menjadi individu 

baru jika kondisinya sesuai. 

                                                           
29 Muzayyinah, Keanekaragaman Tumbuhan Tak Berpembuluh, (Solo, Jawa Tengah, 

Indonesia: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS, 2005), h. 43 
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b. Secara Seksual 

Perkembangan sangat sulit untuk diklasifikasikan karena merupakan 

gabungan dari alga dan fungi serta sejarah perkembangan yang berbeda-beda.  

Lichenes memilkiki klasifikasi yang bervariasi dan dasar-dasar klasifikasinya 

secara umum adalah sebagai berikut:  

1) Jenis jamur yang bersimbiosis 

2) Tipe pembentukan tubuh buahnya (ascocarpium dan basidiocarpium). 

Tipe ascocarpium (askokarp) ada tiga macam, yaitu: aphothesium, 

perithesium dan klestothecium 

3) Tipe thallusnya: crustose, foliose, fructicose, dan squolumose 

Berdasarkan kriteria tersebut, jika lichenes dianggap tingkat divisi maka 

klasifikasinya sebagai berikut. 

1. Berdarkan komponen cendawan yang menyusunnya 

a. Ascolichenes  

1) Cendawan penyusunnya tergolong Pyrenomycetales, maka 

tubuh yang dihasilkan berupa peritesium. Contoh: 

Dermatocarpon dan Verrucaria. 

2) Cendawan penyusunnya tergolong Discomycetes. Lichenes ini 

membentuk tubuh buah berupa aphotechium yang berumur 

panjang. Contohnya : Usnea dan Parmelia. Dalam kelas ini juga 

dibangun oleh komponen alga dari familia Mcophyceae dan 

Clorophyceae yang bentuknya berupa gelatin. Ascolichenes 

memiliki 5 ordo, yaitu: Calicales, Graphidales, Cyanophilales, 

Leanorales, dan Caloplacales. 

b. Basidiolichenes 

Berasal dari jamur Basidiomycetes dan alga Mycophyceae. 

Basidiomycetes yaitu dari familia Thelephroceae, dengan tiga 

genus Cora, Corella dan Dyctionema. 

c. Lichen imperfect 

Deutromycetes fungi, steril. Contoh: Cystocoleus, Lepraria, 

Leprocanlon, Normandia. 
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2.   Berdasarkan alga yang menyusun thallus: 

a. Homoimerus 

Selain alga dan hifa jamur tersebar merata pada thallus. 

Komponen alga mendominasi dengan bentuk seperti gelatin. 

b. Heteromerous 

Sel alga terbentuk terbatas pada bagian atas thallus dan komponen 

jamur menyebabkan terbentuk nya thallus, alga tidak berupa 

gelatin Chlorophyceae.30  

 

 

                                                           
   

30 Hasanuddin dan Mulyadi,… h. 91-93 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penilitian  

Penilitian ini menggunakan metode penilitian Research and Development. 

Sugiyono berpendapat bahwa, metode penilitian dan pengembangan adalah 

metode penilitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Mendapatkan hasil produk tertentu, 

digunakan penilitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey 

atau kualitatif) dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penilitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. 31 

Tahap-tahap  dalam metode Research and Development adalah sebagai 

berikut: 

1. Research and information collecting 

2. Planning 

3. Develop preliminary form of product 

4. Preliminary product revision  

5. Main product revision 

6. Main field testing 

7. Operational product revision 

8. Operational field testing  

9. Final product revision  

10. Dissemination and implementation32 

 

                                                           
         

 31 Sugiyono, Metode Penilitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 240. 

32 Sri Haryati, “ Research and Development (R & D) Sebagai Salah Satu Model Penilitian 

Dalam Bidang Pendidikan”, Jurnal FKIP-UTM, Vol. 37, No. 1, (2012), h. 14-16. 
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B.  Waktu dan Tempat Penilitian  

Penilitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November 

tahun 2020. Adapun lokasi atau tempat penilitian ini di program studi Pendidikan 

Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar Raniry. 

C. Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen penilitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun  sosial yang diamati.33 Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penilitian ini adalah lembar validasi yang telah divalidkan oleh dosen 

pembimbing. Lembar validasi yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Validasi materi lichenses  

Lembar validasi materi ini berupa lembar penilaian tentang aspek manfaat, 

aspek relevansi materi, aspek penyajian, dan aspek materi. 

2. Validasi media aplikasi iBuild App 

Lembar validasi ini berupa lembar komponen dan sistematis dari aplikasi 

yang digunakan, yakni aspek menu dan susunan per menu dalam aplikasi . 

lembar validasi ini diisi oleh validator. 

3. Validasi pengguna 

Lembar validasi yang digunakan dalam penilitian ini adalah berupa lembar 

penilitian berupa angket yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengetahui 

respon mahasiswa dalam penggunaan aplikasi iBuild App. 

D. Validasi Instrumen Penelitian 

Instrumen dinyatakan layak digunakan apabila memenuhi dua syarat yaitu 

valid dan reliable. Uji validitas dilakukan oleh ahli (expert judgment), yaitu 

ahli materi, ahli media/program dan ahli lapangan (pembelajaran). Reliabilitas 

merupakan pengertian instrument yang dapat dipercaya, dapat direplika serta 

konsisten dari waktu ke waktu.34 

                                                           

33 Sugiyono, Metode Penilitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 148. 
34 Cohen, Louis., Manion, Lawrence. & Morrison, Keith, Research Method in Education 

Sixth edition, (New York: Routledge, 2007), h. 146. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Memperoleh data dalam penilitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Validator (tim ahli) materi lichenes 

Validasi materi mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah digunakan untuk 

memvalidasikan atau memeriksa valid atau tidaknya materi tersebut, dengan 

cara menyerahkan lembar validasi materi mata kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah kepada validator beserta materi mata kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah. 

2. Validator (tim ahli) produk apliksai iBuild App 

Validasi produk aplikasi iBuild App digunakan untuk memeriksa valid 

atau tidaknya aplikasi ini, dengan cara menyerahkan lembar validasi aplikasi 

iBuild App kepada validator beserta aplikasi iBuild App. 

3. Angket (pengguna aplikasi) mahasiswa 

Penilaian produk apliksai iBuild App terhadap aplikasi iBuild App, 

dengan menyerahkan lembar angket kepada mahasiswa atau pengguna. 

F. Prosedur Pengembangan  

Prosedur dalam penilitian ini menggunakan sepuluh tahapan kegiatan R&D.35 

Namun karena keterbatasan waktu dan biaya maka penilitian hanya akan 

menerapkan lima langkah dari sepuluh langkah yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

Penilitian dapat dimulai dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu  yang apabila digunakan akan terlihat nilai tambahnya. Potensi 

yang ada di dalam peniltian ini adalah adanya smartphone dan mata kuliah 

Botani Tumbuhan Rendah, sehingga berpotensi untuk mengembangkan 

                                                           

35 Hanafi, “Konsep Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan”, Jurnal Kajian Keislaman, 

Vol. 4, No. 2, (2017), h. 134 
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aplikasi iBuild App untuk mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah sebagai 

penunjang mata kuliah tersebut.  

Semua potensi yang ada memungkinkan untuk menjadi masalah apabila 

tidak dapat dimanfaatkan serta dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa mahasiswa Pendidikan Biologi bahwa saat ini mereka masih 

kesulitan untuk menghafalkan nama latin dalam materi lichenes apalagi 

mereka harus membuka catatan dan laptop mereka untuk mengulang serta 

menghafalkan nama-nama latin tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh 

maka diusungkan untuk membuat aplikasi untuk smartphone yang 

memudahkan mereka dalam masalah ini. 

2. Pengumpulan Data 

 Masalah telah di temukan, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan 

data yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, peniliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa validasi materi mata kuliah 

Botani Tumbuhan Rendah, angket dan validasi aplikasi iBuild App. 

3. Desain Produk   

Produk yang dihasilkan dalam penilitian R&D berbagai macam. Dalam 

bidang penilitian bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui 

penilitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produtivitas pendidikan. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain adalah kegiatan untuk menilai apakah sebuah produk layak 

atau tidak, dalam hal ini penggunaan produk baru secara rasional akan lebih 

efektif dari produk yang lama atau tidak. Validasi dilakukan dengan 

memberikan lembar validasi kepada penguji dari ahli. 

5. Revisi Desain 

Revisi dilakukan apabila produk yang dihasilkan belum sampai ke tingkat 

valid atau belum mencapai tingkatan valid. Pihak yang berperan dalam revisi 

desain adalah penguji ahli dari tiap-tiap validasi yang menentukan apakah 

sebuah produk layak untuk digunakan atau tidak. Produk yang sudah di 
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validasi akan diperbaiki dengan menambahkan atau bahkan mengurangi 

materi. 

G. Teknik Analisis Data  

1) Reduksi Data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk data yang terperinci atau data 

yang berbentuk sebuah laporan. Laporan yang akan disusun berdasarkan 

apa yang diperoleh, dipilih dan dirangkum hal-hal yang bersifat pokok dan 

penting. Berdasarkan satuan konsep, kategori dan tema data hasil dipilih-

pilih sehingga memberikan kemudahan dalam penilitian untuk mencari 

kembali data yang digunakan sebagai data tambahan atas data yang 

sebelumnya jika serta menjadi gambaran yang tajam akan hasil 

pengamatan. 

2) Display Data 

Data yang diperoleh dikategorisasikan berdasarkan pokok permasalahan 

serta dibuat ke dalam bentuk matriks agar memudahkan peniliti untuk 

melihat satu data dengan data lainnya memiliki pola di dalamnya. 

3) Analisis Data 

Model analisis data Content Analisis, mencakup kegiatan klarifikasi 

lambing-lambang yang digunakan ketika berkomunikasi yang 

menggunakan kriteria-kriteria, dan memprediksikan dengan menggunakan 

teknik analisis. Kegiatan yang dijalankan dalam proses Content Analisis 

adalah sebagai berikut:  Menetapkan lambing-lambang tertentu, klasifikasi 

data berdasarkan simbol/lambang dan, melakukan prediksi data. 

 

 

 

  

   Gambar 3.1 Analisis content 
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4) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

Data-data yang sudah diproses kedalam bentuk-bentuk yang sesuai 

berdasarkan pola pemecahan permasalahan diverifikasi dan disimpulkan 

data-data nya.36 

H. Analisis Data 

Data yang dihasilkan dari penilaian melalui lembar validasi dari ahli 

media, ahli materi, dan guru merupakan gambaran pendapat atau persepsi 

pengguna aplikasi pembelajaran. Data yang dihasilkan dari lembar validasi 

tersebut merupakan data kuantitatif. Data tersebut dapat dikonversi ke dalam 

data kualitatif dalam bentuk interval menggunakan rumus sebagai berikut. 

 P=
∑𝑥

∑𝑥𝑖
×100 

 Keterangan:  

  P = Presentase validitas 

  Ʃx  = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item  

Ʃxi  = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item  

100  = Konstanta 

Hasil perhitungann di atas kemudian digunakan untuk menetukan 

kelayakan media. Berikut merupakan pembagian rentang kategori 

kelayakan media. 

81% - 100% = sangat layak  

61% - 80% = layak  

41% - 60% = cukup layak  

21% - 40% = tidak layak  

≤ 20% = sangat tidak layak 

Anaslisis respon siswa dilakukan dengan menggunakan angket. Jawaban 

mahasiswa akan ditabulasikan pada tabel analisis data angket respon 

                                                           

36 Asep Suryana, “Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif”, Modul, Bandung: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2007. h. 9 
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mahasiswa berupa respon positif dan respon negative. Presentase respon 

siswa dihitung dengan menggunakan rumus:  

X = 
∑𝑥

𝑛
 × 100   

Keterangan: 

X  = Skor rata-rata 

∑x = Jumlah skor  

n = Jumlah responden  

100 = konstanta 

 Menentukan kategori respon mahasiswa terhadap media 

pembelajaran yakni aplikasi Ibuild App dengan cara mencocokkan hasil 

presenstase dengan kriteria sebagai berikut:  

 85% ≤ RS   = sangat positif 

 70% ≤ RS < 85% = positif  

 50 % ≤ RS < 70 %  = kurang positif  

 RS < 50%    = tidak positif37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes, ( Yogyakarta: Mitra 

Cendikia Press, 2008), h. 123 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes 

melalui  Software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah 

 

 Pengembangan aplikasi pembelajaran melalui software Ibuild App adalah 

serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu aplikasi untuk 

pembelajaran. Proses pengembangan ini memiliki tujuan agar menjadi salah satu 

cara untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari materi yang berkaitan 

dengan Lichenes berdasarkan habitat nya dalam kondisi hanya menggunakan 

smartphone dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. 

Tahap ini mengadaptasi menggunakan tahapan kegiatan R&D, tetapi 

karena keterbatasan waktu dan biaya maka dilakukan hanya sampai 5 tahapan 

kegiatan sebagai berikut: tahap potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

produk, validasi desain, dan revisi desain.38 Tahap potensi dan masalah 

merupakan tahap dimana kegiatan mencari sebuah kondisi yang bisa menjadi 

potensi dan pada akhirnya menjadi sebuah masalah. Selanjutnya tahap 

pengumpulan data, tahapan ini mengumpulkan data yang perlu diambil dari 

sebuah potensi dan masalah yang terjadi guna untuk menjadi bahan untuk ditahap 

selanjutnya dan menjadi solusi dari sebuah masalah yang terjadi. Tahap desain 

merupakan tahap dimana menjadikan data yang diperoleh dari masalah menjadi 

solusi dalam bentuk produk dengan harapan bisa menjadi solusi atau alternatif 

dalam menangani masalah yang terjadi. Dan yang terakhir tahap revisi merupakan 

tahap dimana desain yang sudah dibuat berdasarkan data yang diperoleh maka 

divalidasi oleh tim ahli dan kemudian direvisi sesuai dengan anjuran tim ahli.  

 

                                                           
 
38 Hanafi, “Konsep Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan”, Jurnal Kajian Keislaman, 

Vol. 4, No. 2, (2017), h. 134 



 

 
 

a. Potensi dan masalah  

 Potensi dari sebuah kejadian yang terjadi di kalangan mahasiswa  

khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yakni 

penggunaan smartphone yang hanya digunakan untuk kegiatan harian 

seperi media sosial dan bermain game bahkan minim sekali digunakan 

untuk membantu dan menjadikannya alternatif untuk kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan belajar juga masih menggunakan laptop dan lcd 

proyektor dan belum semua mahasiswa bisa mengakses laptop dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhi nya.   

b. Pengumpulan data 

      Mengumpulkan data dari potensi dan masalah guna untuk 

menghasilkan sebuah produk yang menjadi sebuah alternatif solusi 

terhadap sebuah masalah yang sudah diidentifikasi. Dan dalam tahap ini 

juga ditentukan aplikasi yang memungkinkan bisa digunakan untuk 

menjadi alternatif solusi dari masalah yang terjadi. 

c. Tahap desain 

  Tahap ini dimulai dengan menentukan template yang sesuai dengan 

konsep yang ingin digunakan, menentukan item dan sub item yang ingin 

digunakan sesuai dengan materi yang digunakan. Layar utama aplikasi 

berisi menu selamat datang, about, spesies, video Lichenes, dan contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Menu utama/beranda aplikasi 

 

Gambar 4.1 Layar Utama/beranda aplikasi 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

 Tidak memerlukan login, agar mempermudah semua kalangan 

menggunakan aplikasi dan bersifat free akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Menu (Selamat Datang) 

 

    Gambar 4.2 Isi menu selamat datang 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

 Menu ini menunjukkan identitas dari institusi yang diambil 

peniliti dan menunjukkan kontribusi dari setiap lembaga yang 

tercantum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Menu About 

 

  Gambar 4.3 Isi Menu Introduce 

 Sumber: Hasil Penelitian 2020 

  

 Menu ini berisi materi umum tentang Lichenes dan materi 

yang digunakan untuk penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Menu Tipe Pelekatan pada Lichenes 

 

     Gambar 4.4 Isi Menu Spesies 

     Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

 Disetiap sub-item terdapat tipe pelekatan thallus yang diinput 

untuk aplikasi ini. Menu spesies terbagi menjadi 5 bagian 

sebagai berikut : 



 

 
 

 

Gambar 4.5 Menu Saxicolous 

     Sumber : Penelitian 2020 

 

 Menu Saxicolous berisi spesies-spesies yang tipe pelekatannya 

pada batu 



 

 
 

 

Gambar 4.6 Menu Corticulous 

      Sumber: Penelitian 2020 

 

 Menu Corticulous berisi spesies-spesies yang tipe 

pelekatannya pada kayu. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 4.7 Menu Terriculous 

      Sumber: Penelitian 2020 

 

 Menu Terriculous berisi spesies-spesies yang tipe 

pelekatannya pada tanah. 



 

 
 

 

Gambar 4.8 Menu Follicolous 

           Sumber: Penelitian 2020 

 

 Menu Follicolous berisi spesies yang tipe pelekatannya pada 

daun 



 

 
 

 

Gambar 4.9 Menu Gambar Spesies 

      Sumber: Penelitian 2020 

 

 Menu ini berisi foto-foto dari semua spesies yang dibahas di 

dalam aplikasi ini. 

 

 

 

 



 

 
 

5. Menu Video 

  
Gambar 4.10 Menu Video 

Sumber : Penelitian 2020 

 

 Menu video berisi video-video yang berisi tentang Lichenes. 

 

 

 

 



 

 
 

6. Menu Contact Us 

 

          Gambar 4.11 Menu Contact Us 

Sumber : Penilitian 2020 

 

 Menu Contact Us berisi kontak admin atau pembuat aplikasi 

dan referensi yang digunakan didalam aplikasi. 

 



 

 
 

 

Gambar 4.12 Menu Contact Us 

     Sumber : Penilitian 2020 

 

 
Gambar 4.13 Menu Referensi 

    Sumber : Penilitian 2020 

 

 

 

 



 

 
 

d. Tahap Revisi Desain 

Desain yang sudah ada dilakukan validasi oleh tim ahli, yakni validasi 

dari ahli media/aplikasi dan validasi dari ahli materi. Kekurangan ataupun 

penambahan yang disampaikan dijadikan acuan dalam melakukan revisi 

aplikasi yang telah dibuat termasuk juga kritik dan saran dari respon 

mahasiswa. 

2. Kelayakan Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes 

melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh Ahli Media  

 

Kelayakan aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes melalui 

Ibuild App diperoleh dari hasil validasi oleh ahli media dengan mengisi 

instrumen berupa lembar validasi ahli media. Lembar validasi ahli media 

terdiri dari delapan aspek yaitu kegunaan, fungsionalitas, kualitas teks, 

kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, kompabilitas dan 

penggunaan kata dan bahasa. 

Data yang diperoleh dari validasi oleh ahli media dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.1 Data Kelayakan Media oleh Ahli Media 

No. Aspek Penilaian Butir Penilaian Kriteria 

1. Kegunaan  Media aplikasi menjadi alternatif dalam 

proses pembelajaran  

 Media dapat diakses dengan mudah 

 Menu yang dipilih dapat menampilkan 

halaman yang sesuai 

 Menu-menu yang ada di dalam aplikasi 

mudah dipahami 

 Pemilihan tata letak menu navigasi dalam 

aplikasi mudah dipahami 

 Konten yang dimuat di aplikasi bersifat 

informatif 

Baik 

 

Cukup Baik 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik  

2. Fungsionalitas  Menu navigasi utama berfungsi dengan baik 

 Menu navigasi menuju website berfungsi 

dengan baik 

 Menu referensi berfungsi dengan baik 

 Menu forum berfungsi dengan baik 

Baik  

 

Baik  

Cukup Baik 

Baik  

3. Kualitas Teks  Teks pada media sudah jelas 

 Ketepatan ukuran huruf 

 Ketepatan pemilihan jenis huruf 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Baik  

4. Kualitas 

Gambar/Video 

 Kualitas gambar dan video sudah bagus 

 Tampilan gambar dan video tidak membuat 

salah persepsi 

 Gambar dan video sudah tepat sesuai dengan 

pembelajaran 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup Baik 

5. Kualitas Warna  Kualitas warna bagus 

 Kombinasi warna yang menarik 

 Kombinasi warna dengan latar belakang 

bagus 

Cukup Baik 

 

Baik 

 

Baik 

6.  Kualitas Desain  Penggunaan background pada media sudah 

tepat 

 Tampilan background sudah menarik 

Baik 

 

 

Baik 

7. Kompatibilitas   Aplikasi didukung kompatibilitas peralatan 

yang ada 

Cukup Baik 

8. Penggunaan kata 

dan bahasa 

 Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

 Kesesuaian bahasa dengan tingkat berpikir 

mahasiswa 

 Penjelasan penggunaan bahasa 

 Konsistensi dalam penggunaan istilah 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik  

Sumber: Hasil Penilitian 2020 



 

 
 

Tabel4.1 menunjukkan bahwa semua aspek penilaian mendapatkan kriteria 

baik kecuali ada beberapa point yang mendapatkan kriteria cukup baik. 

Dari hasil validasi oleh ahli media diperoleh data dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 Data Hasil Validasi oleh Ahli Media  

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Kegunaan  23 77 Layak 

2. Fungsionalitas  15 75 Layak 

3. Kualitas Teks 10 67 Layak 

4. Kualitas Gambar/video 12 80 Layak 

5. Kualitas Warna 11 73,3 Layak 

6. Kualitas Desain 8 80 Layak 

7. Kompabilitas  3 60 Cukup Layak 

8. Penggunaan Bahasa dan Kata 16 80 Layak 

Rata-Rata Total  74,03 Layak  

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa keseluruhan aspek penilaian mendapatkan 

kriteria layak dan hanya ada satu point yang mendapatkan kriteria cukup 

layak. 

3. Kelayakan Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes 

melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh Ahli Materi 

 

Kelayakan aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes melalui 

Ibuild App diperoleh dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi 

dengan mengisi instrumen berupa lembar validasi ahli materi. Lembar 

validasi ahli materi terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek penilaian desain 

pembelajaran, isi materi serta bahasa dan komunikasi. Tahap validasi ini 

dilakukan oleh ahli materi yaitu Nurdin Amin.  

 



 

 
 

Tabel 4.3 Data Kelayakan Materi oleh Ahli Materi 
No. Aspek Penilaian Butir Penilaian Kriteria  

1. Desain Pembelajaran  Materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi 

 Terdapat relevansi antara aplikasi 

dan pembelajaran 

 Materi dalam aplikasi pembelajaran 

mudah diikuti 

Cukup Baik 

 

Baik 

Baik  

2. Isi Materi  Materi pembelajaran tertera dalam 

aplikasi   

 Kejelasan aplikasi dalam 

menyampaikan materi pembelajaran 

 Kelengkapan materi dalam aplikasi 

 Kedalaman materi dalam aplikasi 

 Penggunaan gambar dan video dalam 

aplikasi sudah sesuai dengan materi 

 Referensi dalam aplikasi yang 

digunakan di dalam materi memadai 

 

Baik  

 

Baik 

Cukup Baik 

Sangat Baik 

Baik  

Baik 

3.  Bahasa dan komunikasi  Bahasa yang digunakan sudah sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD)  

 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

 Redaksi dalam aplikasi pembelajaran 

sudah jelas 

Baik  

 

 

Baik  

 

Sangat Baik 

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua aspek penilaian dari segi materi 

mendapatkan kriteria sangat baik dan baik tetapi masih ada dua point yang 

mendapatkan kriteria cukup baik. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Data yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 4.4 Data Kelayakan Materi oleh Ahli Materi 

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Desain Pembelajaran 11 73,3 Layak 

2. Isi Materi 24 80 Layak 

3. Bahasa dan Komunikasi 13 87 Sangat Layak 

Rata-Rata Total  80,1 Layak  

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa keseluruhan aspek penilaian dari segi 

materi mendapatkan kriteria layak. 

4. Respon Mahasiswa Terhadap Aplikasi Pembelajaran Materi 

Tumbuhan Lichenes melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah 

Botani Tumbuhan Rendah 

 Ujicoba aplikasi ini dilakukan kepada mahasiswa Prodi Pendidikan 

Biologi Universitas Islam Negeri Ar Raniry sebanyak 10 orang yang berasal 

dari mahasiswa angkatan 2016. Adapun beberapa item yang dicantumkan 

adalah sebagai berikut tampilan aplikasi sangat menarik minat saya untuk 

mempelajari materi, aplikasi pembelajaran mudah diakses menggunakan 

perangkat apapun meskipun tanpa petunjuk, aplikasi sulit digunakan untuk 

membuka dan mengakses materi tanpa petunjuk, tampilan aplikasi sangan 

monoton sehingga saya tidak antusias untuk mempelajari materi. 

 Penggunaan aplikasi pembelajaran ini membuat saya tidak fokus dalam 

memahami materi, penyajian materi dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran ini membuat saya menjadi semangat untuk memahami materi, 

penggunaan aplikasi pada materi ini sangat membosankan, bahasa yang 

digunakan di dalam materi sesuai dengan tingkat berpikir mahasiswa, 

penggunaan aplikasi pembelajaran ini membutuhkan biaya yang besar dan 

perangkat yang mahal, ditinjau dari segi bahasa penyampaian materi pada 

aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami.  



 

 
 

Tabel 4.5 Tampilan Persentase Mahasiswa terhadap Aplikasi Pembelajaran 

No Butir pernyataan 
Persentase (%) 

SS S RR TS STS 

1 Tampilan aplikasi sangat menarik minat saya 

untuk mempelajari materi 
60% 40% - - - 

2 Aplikasi pembelajaran mudah diakses 

menggunakan perangkat apapun meski tanpa 

petunjuk 

30% 60% 10% - - 

3 Aplikasi sulit digunakan untuk membuka dan 

mengakses materi tanpa petunjuk 
- - 20% 60% 20% 

4 Tampilan aplikasi sangat monoton sehingga 

saya tidak antusias untuk mempelajari materi 
- - 10% 60% 30% 

5 Penggunaan aplikasi pembelajaran ini membuat 

saya tidak fokus dalam memahami materi 
- 10% - 70% 20% 

6 Penyajian materi dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran ini membuat saya menjadi 

semangat untuk memahami materi 

40% 60% - - - 

7 Penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan 
- - - 70% 30% 

8 Bahasa yang digunakan di dalam materi sesuai 

dengan tingkat berpikir mahasiswa 
40% 60% - - - 

9 Penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membutuhkan biaya yang sangat besar dan 

perangkat yang mahal 

- - 10% 60% 30% 

10 Ditinjau dari segi bahasa, penyajian materi pada 

aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami 
- - 10% 40% 50% 

 Keterangan: SS= Sangat Setuju, S= Setuju,RR= Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat Tidak Setuju 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase mahasiswa terhadap aplikasi 

pembelajaran menunjukkan persentase yang positif. Respon mahasiswa 

terhadap tampilan aplikasi sangat menarik minat mahasiswa untuk 

mempelajarai materi dapat dilihat pada Gambar 4.14 di bawah ini. 



 

 
 

 
Gambar 4.14 Respon Mahasiswa terhadap Tampilan Aplikasi  

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

Pada Gambar 4.14 dapat diketahui responden memiliki jawaban yang 

berbeda yakni sebanyak 6 orang atau 60% menyatakan sangat setuju bahwa 

tampilan aplikasi sangat menarik minat responden untuk mempelajari materi, 

dan sebanyak 4 orang atau 40% menyatakan setuju bahwa tampilan aplikasi 

sangat menarik minat responden untuk mempelajari materi. 

Respon mahasiswa terhadap aplikasi pembelajaran mudah diakses 

menggunakan perangkat apapun meski tanpa petunjuk dapat dilihat pada 

Gambar 4.15 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.15 Respon Mahasiswa terhadap kemudahan mengakses Aplikasi. 

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

Pada Gambar 4.15 dapat diketahui responden sebanyak 3 orang atau 30% 

menyatakan sangat setuju bahwa responden mudah mengakses aplikasi 

menggunakan perangkat apapun meski tanpa petunjuk, sebanyak 6 orang atau 

0

20

40

60
60%

40%

0 0 0

P
E

R
S

E
N

T
A

S
E

0

50

100

Sangat

Setuju

Setuju Ragu-Ragu Tidak

Setuju

Sangat

Tidak

Setuju

30%

60%

10%
0 0

P
E

R
S

E
N

T
A

S
E

 P
E

N
IL

A
IA

N

KRITERIA ASPEK PENILAIAN



 

 
 

60% menyatakan setuju bahwa responden mudah dalam mengakses aplikasi 

menggunakan perangkat apapun meski tanpa petunjuk dan sebanyak 1 orang atau 

10% menyatakan ragu-ragu bahwa responden mudah dalam mengakses aplikasi 

menggunakan perangkat apapun meski tanpa petunjuk. 

Respon mahasiswa terhadap aplikasi sulit digunakan untuk membuka dan 

mengakses materi tanpa petunjuk dapat dilihat pada Gambar 4.16 di bawah ini. 

 
Gambar 4.16 Respon Mahasiswa terhadap Aplikasi sulit digunakan Tanpa 

Petunjuk 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

Pada Gambar 4.16 dapat diketahui responden sebanyak 2 orang atau 20% 

menyatakan ragu-ragu bahwa responden sulit menggunakan aplikasi untuk 

membuka dan mengakses materi tanpa petunjuk, sebanyak 6 orang atau 60% 

menyatakan tidak setuju bahwa responden sulit menggunakan aplikasi untuk 

membuka dan mengakses aplikasi menggunakan perangkat apapun meski tanpa 

petunjuk dan sebanyak 2 orang atau 20% menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

responden sulit menggunakan aplikasi untuk membuka dan mengakses materi 

tanpa petunjuk. 

Respon mahasiswa terhadap tampilan aplikasi sangat monoton sehingga 

saya tidak antusias untuk mempelajari materi dapat dilihat pada Gambar 4.17 di 

bawah ini. 
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Gambar 4.17 Respon Mahasiswa terhadap tampilan Aplikasi yang monoton 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

Pada Gambar 4.17 dapat diketahui sebanyak 1 orang atau 10% responden 

menyatakan sangat ragu-ragu bahwa tampilan aplikasi sangat monoton sehingga 

responden tidak antusias untuk mempelajari materi, sebanyak 6 orang atau 60% 

responden menyatakan tidak setuju bahwa tampilan aplikasi sangat monoton 

sehingga responden tidak antusias untuk mempelajari materi dan sebanyak 3 

orang atau 30% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa tampilan 

aplikasi sangat monoton sehingga responden tidak antusias untuk mempelajari 

materi. 

Respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membuat saya tidak fokus dalam memahami materi dapat dilihat pada Gambar 

4.18 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.18 Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi  

Sumber: Hasil Penilitian 2020 
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Pada Gambar 4.18 dapat diketahui bahwa sebanyak 1 orang atau 10% 

responden menyatakan setuju bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membuat responden tidak fokus dalam memahami materi, sebanyak 7 orang atau 

70% responden menyatakan tidak setuju bahwa penggunaan aplikasi 

pembelajaran ini membuat responden tidak fokus dalam memahami materi dan 

sebanyak 2 orang atau 20% responden menyatakan bahwa penggunaan aplikasi 

pembelajaran ini membuat responden tidak fokus dalam memahami materi. 

Respon mahasiswa terhadap penyajian materi dengan menggunakan 

aplikasi pembelajaran ini membuat saya menjadi semangat untuk memahami 

materi dapat dilihat pada Gambar 4.19 di bawah ini. 

 
Gambar 4.19 Respon Mahasiswa terhadap Penyajian Materi 

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

Pada Gambar 4.19 dapat diketahui sebanyak 4 orang atau 40% responden 

menyatakan sangat setuju bahwa penyajian materi menggunakan aplikasi 

pembelajaran ini  membuat responden menjadi semangat untuk memahami materi 

dan sebanyak 6 orang atau 60% responden menyatakan setuju bahwa penyajian 

materi menggunakan aplikasi pembelajaran ini membuat responden menjadi 

semangat untuk memahami materi. 

 Respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan dapat dilihat pada Gambar 4.20 di bawah ini. 
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Gambar 4.20 Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi  Membosankan 

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

Pada Gambar 4.20 dapat diketahui sebanyak 7 orang atau 70% responden 

menyatakan tidak setuju bahwa penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan dan sebanyak 3 orang atau 30% responden menyatakan bahwa 

sangat tidak setuju bahwa penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan. Respon mahasiswa terhadap bahasa yang digunakan di dalam 

materi sesuai dengan tingkat berpikir mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.21 

di bawah ini. 

  

 
Gambar 4.21 Respon Mahasiswa terhadap Bahasa yang digunakan  

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

Pada Gambar 4.21 diketahui sebanyak 4 orang atau 40% responden 

menyatakan sangat setuju bahwa bahasa yang digunakan di dalam materi sesuai 

dengan cara berpikir mahasiswa dan sebanyak 6 orang atau 60% setuju bahwa 
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bahasa yang digunakan di dalam materi sesuai dengan cara berpikir mahasiswa. 

Respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran ini membutuhkan 

biaya yang besar dan perangkat yang mahal dapat dilihat pada Gambar 4.22 di 

bawah ini. 

 
Gambar 4.22 Respon Mahasiswa terhadap Penggunaan Aplikasi 

Membutuhkan Biaya Besar 

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

 

Pada Gambar 4.22 diketahui sebanyak 1 orang atau 10% responden 

menyatakan ragu-ragu bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membutuhkan biaya yang sangat besar dan perangkat yang mahal, sebanyak 6 

orang atau 60% responden menyatakan tidak setuju bahwa penggunaan 

aplikasi pembelajaran ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan 

perangkat yang mahal dan sebanyak 3 orang atau 30% responden menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membutuhkan biaya yang sangat besar dan perangkat yang mahal. 

Respon mahasiswa terhadap peninjauan dari segi bahasa, penyajian materi 

pada aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami dapat dilihat pada Gambar 4.23 di 

bawah ini 
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Gambar 4.23 Respon Mahasiswa terhadap Penyajian Materi  

Sumber: Hasil Penelitian 2020 

 

Pada Gambar 4.23 diketahui sebanyak 1 orang atau 10% responden 

menyatakan ragu-ragu bahwa penyajian materi pada aplikasi tidak jelas dan 

sulit dipahami jika ditinjau dari segi bahasa, sebanyak 4 orang atau 40% 

responden menyatakan tidak setuju bahwa penyajian materi pada aplikasi 

tidak jelas dan sulit dipahami jika ditinjau dari segi bahasa dan sebanyak 5 

orang atau 50% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa penyajian 

materi pada aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami jika ditinjau dari segi 

bahasa. 

Berikut adalah data dari respon yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, 

data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 Respon Mahasiswa terhadap Aplikasi Pembelajaran 

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Kegunaan  88 88 Layak 

2. Efektifitas Media 213 85,2 Sangat Layak 

3. Bahasa dan Komunikasi 130 87 Sangat Layak 

Rata-Rata Total  87 Sangat Layak  

Sumber: Hasil Penilitian 2020 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa aspek penilaian terhadap aplikasi 

pembelajaran oleh mahasiswa mendapatkan kriteria sangat layak. 
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B. Pembahasan 

1. Kelayakan Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes 

melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh Ahli Media  

Kelayakan aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes 

melalui software Ibuild App diperoleh dari hasil validasi oleh ahli media 

dengan mengisi instrumen berupa lembar validasi ahli media. Lembar 

validasi terdiri dari delapan aspek yaitu kegunaan, fungsionalitas, kualitas 

teks, kualitas gambar/video, kualitas warna, kualitas desain, kompabilitas 

dan penggunaan kata dan bahasa. Tahapan validasi ini dilakukan oleh ahli 

media yaitu Rizky Ahadi. 

Kelayakan aplikasi pembelajaran melalui software ibuild App 

mendapat hasil dari setiap aspek yaitu yang pertama aspek kegunaan 

mendapatkan skor 23 dengan persentase 77% yakni dengan kriteria layak. 

Aspek fungsionalitas mendapatkan skor 15 dengan persentase 75% 

dengan kriteria layak. Aspek kualitas teks mendapatkan skor 10 dengan 

persentase  67% yakni dengan kriteria layak. Aspek kualitas gambar dan 

video mendapatkan skor 12 dengan persentase 80 % yakni dengan kriteria 

layak. Aspek kualitas warna mendapatkan skor 11 dengan persentase 73,3 

yakni dengan kriteria layak. Aspek kualitas desain mendapatkan skor 8 

dengan persentase 80% yakni dengan kriteria layak. Aspek kompabilitas 

mendapatan skor 3 dengan presentase 60% yakni dengan kriteria cukup 

layak. Aspek yang terakhir yaitu aspek penggunaan bahasa dan kata 

mendapatkan skor 16 dengan presentase 80% yakni dengan kriteria layak.  

Kelayakan aplikasi pembelajaran melalui software Ibuild App 

dengan rata-rata total 74,03, pada validasi ini mendapatkan kategori layak 

untuk digunakan. Hal ini sejalan dengan dengan penilitian Irnin Agustina 

Dwi dkk dengan penilaian pengembangan media pembelajaran berbasis 

android yang menyatakan bahwa persentase media dari ahli media 

sebesar 85,25% dengan kategori valid atau baik dan dengan artian bahwa 



 

 
 

media layak digunakan dalam pembelajaran.39 Dan penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Resti Yektyastuti dan Jaslin Ikhsan dalam penelitian 

tentang pengembangan media pembelajaran berbasis android yang 

menyatakan bahwa perolehan skor dari ahli media adalah sebanyak 

85,67% dengan kriteria sangat baik sehingga media layak digunakan.40 

Aplikasi pembelajaran melalui software Ibuild App yang sudah 

memiliki kriteria sangat layak digunakan, maka dengan ini aplikasi akan 

dicoba ke mahasiswa untuk melihat bagaimana kelayakan aplikasi 

pembelajaran terhadap mahasiswa yang telah dikembangkan. 

 

2. Kelayakan Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan Lichenes 

melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh Ahli Materi 

 

Kelayakan aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes 

melalui software Ibuild App diperoleh dari hasil validasi oleh ahli materi 

dengan mengisi instrumen berupa lembar validasi ahli materi. Lembar 

validasi terdiri dari tiga aspek yaitu desain pembelajaran, isi materi, 

bahasa dan komunikasi. Tahapan validasi ini dilakukan oleh ahli media 

yaitu Nurdin Amin. 

Kelayakan aplikasi pembelajaran melalui software Ibuild App dari 

segi materi mendapatkan hasil validasi dari setiap aspek yakni yang 

pertama aspek desain pembelajaran mendapatkan skora 11 dengan 

persentase 73,3 yakni dengan kriteria layak. Aspek yang kedua adalah isi 

materi mendapatkan skor 24 dengan persentase 80% yakni dengan kriteria 

layak. Dan aspek yang ketiga adalah aspek bahasa dan komunikasi 

                                                           
39  Irnin Agustina Dwi Astuti, Ria Asep Sumarni, Dandan Luhur Saraswati “Pengembangan 

Media Pembelajaran Fisika Mobile Learning berbasis Android”, Jurnal Penelitian & 

Pengembangan Pendidikan Fisika, Jakarta Timur: Universitas Indraprasta PGRI. 2017, Vol. 3, 

No. 1, h. 62. 

https://doi.org/10.21009/1.03108 
40 Resti Yektyastuti dan Jaslin Ikhsan, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Android pada Materi Kelarutan untuk Meningkatkan Peforma Akademik Peserta Didik SMA”, 

Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, Yogyakarta: Universitas Negerti Yogyakarta. 2016, Vol. 2, No. 1, 

h. 8. 

https://doi.org/10.21831/jipi.v2i1.10289 



 

 
 

mendapatkan skor 13 dengan persentase 87% yakni dengan kriteria sangat 

layak. 

Rata-rata total dari kesemua aspek dalam materi di aplikasi 

pembelajaran mendapatkan hasil 80,2 % dengan krtiteria layak untuk 

digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Heru Supriyono dkk dalam 

penelitian rancang bangun aplikasi untuk perangkat mobile berbasis 

android yang menyatakan bahwa hasil persentase interpretasi sebesar 

85,6% dengan kata lain membuktikan bahwa materi layak dan sesuai 

dengan kebutuhan .41 Penelitian yang dilakukan oleh Retno Dian 

Anggraini dan Rudy Kustijono yang menyatakan bahwa hasil validasi ahli 

materi dalam pengembangan media animasi berbasis android pada aspek 

materi mendapatkan persentase 91,03% dengan kategori sangat baik dan 

menyatkan bahwa layak untuk digunakan  kepada siswa.42 

Berdasarkan hasil validasi di atas menyatakan bahwa materi 

Lichenes yang terdapat dalam aplikasi pembelajaran melalui software 

Ibuild App dinyatakan layak digunakan untuk mahasiswa oleh validator 

ahli materi. 

3. Respon Mahasiswa Terhadap Aplikasi Pembelajaran Materi 

Tumbuhan Lichenes melalui  software Ibuild App pada Mata Kuliah 

Botani Tumbuhan Rendah 

 

Respon mahasiswa terhadap aplikasi pembelajaran materi tumbuhan 

Lichenes melalui software Ibuild App pada mata kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi yang sudah dibuat 

apakah layak untuk digunakan sebagai alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran di  mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah pada materi 

Lichenes. Penilaian terdiri dari 10 butir pernyataan, yang dimana 

                                                           
41 Heru Supriyono, Ardhiyatama Nur Saputra, Endah Sudarmilah, dan Ruswa Darsono, 

“Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis untuk Perangkat Mobile Berbasis Android”, 

Jurnal Informatika, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, Vol. 8, No. 2, h. 918. 

http://dx.doi.org/10.26555/jifo.v8i2.a2057 
42 Retno Dian Anggraini dan Rudy Kustijono, “ Pengembangan Media Animasi Fisika pada 

Materi Cahaya dengan Aplikasi Flash Berbasis Android”, Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Aplikasinya, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2013, Vol. 3, No. 1, h. 15. 

http://dx.doi.org/10.26740/jpfa.v3n1.p11-18 



 

 
 

menyangkut aspek kegunaan, efektivitas media, serta bahasa dan 

komunikasi. Tahapan ini dilakukan kepada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry. 

Hasil penilitian dari segi aspek kegunaan memperoleh skor 88 skor 

dengan persentase 88% dan mendapatkan kriteria layak. Aspek efektitifas 

media memperoleh skor 213 dengan persentase 85,2% dan mendapatkan 

kriteria sangat layak,. Dan aspek yang terakhir yaitu bahasa dan 

komunikasi mendapatkan skor 130 dengan persentase 87% dan 

mendapatkan kriteria sangat layak. 

Rata-rata total dari kesemua aspek menggunaka respon langsung 

kepada mahasiswa pada aplikasi pembelajaran mendapatkan hasil 87 % 

dengan krtiteria sangat layak untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Joko Kuswanto dan Ferri Radiansah yang menyatakan bahwa 

hasil respon kepada mahasiswa dengan persentase 82% dengan predikat 

baik maka aplikasi pembelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI layak 

untuk digunakan. 43  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abu Yazid Bustomi tentang 

aplikasi pembelajaran pada indra pada manusia berbasis android yang 

menyatakan bahwa hasil responden menyatakan setuju sebanyak 53,71% 

dan layak untuk digunakan dan diaplikasikan kepada siswa.44 

Berdasarkan hasil dari respon mahasiswa yang menyatakan bahwa 

aplikasi pembelajaran melalui software Ibuild App layak digunakan 

mahasiswa untuk menjadi alternatif pembelajaran dengan menggunakan 

smartphone yang digunakan dalam proses kegiatan sehari-hari. 

 

                                                           
43 Joko Kuswanto, Ferri Radiansyah, “Media Pembelajaran Berbasis Android pada Mata 

Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI”, Jurnal Media Infotama, Sumatera Selatan: 

Universitas Baturaja. Vol.14, No.1, h. 19. 

https://doi.org/10.37676/jmi.v14i1.467 
44 Abu Yazid Bustomi, “ Aplikasi Pembelajaran Panca Indra pada Manusia Berbasis 

Android”, Jurnal Telematika, Purwokerto: STMIK Amikom Purwokerto, 2010, Vol. 3, No. 1, h. 

36. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah selesai dilakukan 

adalah sebgai berikut. 

1. Uji kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis android melalui software 

Ibuild App pada materi Lichenes di mata kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh ahli media mendapatkan hasil kelayakan 74,03% dengan 

kriteria layak untuk digunakan. 

2. Uji kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis android melalui software 

Ibuild App pada materi Lichenes di mata kuliah Botani Tumbuhan 

Rendah oleh ahli materi mendapatkan hasil kelayakan 80,1% dengan 

kriteria layak untuk digunakan. 

3. Hasil respon mahasiswa terhadap aplikasi pembelajaran berbasis 

android melalui software Ibuild App pada materi Lichenes di mata 

kuliah Botani Tumbuhan Rendah mendapatkan hasil kelayakan 87% 

dengan kriteria sangat layak untuk digunakan. 

B. Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak hal-

hal yang perlu dikasi dan dikembangkan kembali. Peneliti memiliki beberapa 

saran untuk penelitia kedepannya antara lain:  

1. Bagi peneliti lain, dapat mencoding aplikasi sedemikian rupa sehingga 

tampilan UI dan fungsional dari setiap menu layaknya aplikasi 

kekinian yang beredar. Peneliti lain juga bisa menggunakan aplikasi ini 

dengan materi yang berbeda guna untuk menghasilkan aplikasi 

pembelajaran yang lebih bervariasi. 

2. Bagi peneliti lain, dapat menambah validator dan responden dengan 

jumlah yang lebih banyak sehingga menghasilkan data hasil kelayakan 

yang lebih akurat. 
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3. Aplikasi pembelajaran ini dikembangkan agar dapat dapat 

diimplementasikan oleh peniliti sendiri. 

4. Bagi mahasiswa, agar dapat menggunakan aplikasi ini sebagai 

alternatif untuk mendapat dan menambahkan materi secara mandiri 

dimanapun melalui smartphone. 
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Lampiran 1: Lembar Validasi Ahli Media 

 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

 

Judul penilitian  :  Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan  

       Lichenes Melalui  software Ibuild App Pada Mata Kuliah 

       Botani Tumbuhan Rendah 

Peniliti   :  Anugerah Bimantara 

Validator   :  

Pekerjaan/Jabatan :  

 

A. Pengantar   

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang pengembangan  aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  

software ibuild app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Pendapat 

Bapak/Ibu dalam menilai media akan sangat bermanfaat untuk mengatahui tingkat 

kualitas media tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

memberikan penilaian sekaligus saran agar nantinya kami dapat memperbaiki 

media sesuai dengan yang diharapkan.  

 

B. Petunjuk Pengisian  

1. Pemberian jawaban pada lembar validasi dilakukan dengan cara 

memberikan tanda check (√) pada kolom skor penilaian yang telah 

disediakan. 

2. Jawaban yang diberikan pada kolom skor penilaian memiliki skala 

penilaian sebagai berikut:  

SB= Sangat Baik 

B= Baik 

CB= Cukup Baik  

KB= Kurang Baik  

TB=  Tidak Baik  
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3. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah disediakan. 

 

No.  Aspek 

Penilaian Butir Penilaian 

Skala Penilaian 

TB KB CB B SB 

1. 

Kegunaan 

Media aplikasi dapat menjadi 

alternatif dalam proses 

pembelajaran  

     

2. 
Media dapat diakses dengan 

mudah  

     

3. 
Menu yang dipilih dapat 

menampilkan halaman yang 

sesuai  

     

4. 
Menu-menu yang ada di 

dalam aplikasi mudah 

dipahami  

     

5. 
Pemilihan tata letak menu 

navigasi dalam aplikasi mudah 

dipahami 

     

6. 
Konten yang dimuat di 

aplikasi bersifat informatif 

     

7. 

Fungsionalitas 

Menu navigasi utama 

berfungsi dengan baik 

     

8. 
Menu navigasi menuju 

website berfungsi dengan baik  

     

9. 
Menu referensi berfungsi 

dengan baik 

     

10. 
Menu forum berfungsi dengan 

baik 

     

11. 

Kualitas Teks 

Teks pada media sudah jelas      

12. Ketepatan ukuran huruf      

13. 
Ketepatan pemilihan jenis 

huruf 

     

14. 
Kualitas 

Gambar/Video 

Kualitas gambar dan video 

sudah bagus  

     

15. 
Tampilan gambar dan video 

tidak membuat salah persepsi 
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16. 
Gambar dan video sudah tepat 

sesuai dengan pembelajaran 

     

17. 

Kualitas 

Warna 

Kualitas warna bagus      

18. 
Kombinasi warna yang 

menarik 

     

19. 
Kombinasi warna dengan latar 

belakang bagus 

     

20. 

Kualitas Desain 

Penggunaan background pada 

media sudah tepat  

     

21. 
Tampilan background sudah 

menarik  

     

22. 
Kompatibilitas Aplikasi didukung 

kompatibilitas peralatan yang 

ada 

     

23. 

Penggunaan 

Kata dan 

Bahasa 

Menggunakan  bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD)  

     

24. 
Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berfikir mahasiswa 

     

25. Penjelasan penggunaan bahasa      

26. 
Konsistensi dalam 

penggunaan istilah  

     

 

C. Komentar dan Saran  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Kesimpulan. 

Aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  software ibuild app 

pada mata kuliah botani tumbuhan rendah, dinyatakan;  

(    ) < 50%    = tidak positif 

(    ) 50 % ≤  dan < 70 % = kurang positif 

(    ) 70% ≤  dan  < 85% = positif 

(    ) 85% ≤    = sangat positif 

 

Banda Aceh,    

   Validator Media,  

 

________________  
NIP.    
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 Lampiran 2: Lembar Validasi Ahli Materi 

 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

 

Judul penilitian  :  Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan 

Lichenes Melalui  software Ibuild App Pada Mata Kuliah 

Botani Tumbuhan    Rendah       

Peniliti   :  Anugerah Bimantara 

Validator   :  

Pekerjaan/Jabatan :  

 

A. Pengantar   

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang pengembangan  aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  

software ibuild app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Pendapat 

Bapak/Ibu dalam menilai materi akan sangat bermanfaat untuk mengatahui 

tingkat validitas materi tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian sekaligus saran agar nantinya kami dapat 

memperbaiki materi sesuai dengan yang diharapkan.  

 

B. Petunjuk Pengisian  

1. Pemberian jawaban pada lembar validasi dilakukan dengan cara 

memberikan tanda check (√) pada kolom skor penilaian yang telah 

disediakan. 

2. Jawaban yang diberikan pada kolom skor penilaian memiliki skala 

penilaian sebagai berikut:  

SB= Sangat Baik 

B= Baik 

CB= Cukup Baik  

KB= Kurang Baik  

TB=  Tidak Baik  
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3. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah disediakan. 

 

No. Aspek 

Peniliain 
Butir Penilaian 

Skala Penilaian 

TB KB CB B SB 

1. 

Desain 

Pembelajaran 

Materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi  

     

2. Terdapat relevansi antara 

aplikasi dan pembelajaran 

     

3.  Materi dalam aplikasi 

pembelajaran mudah diikuti 

     

4. 

Isi Materi 

Materi pembelajaran tertera 

dalam aplikasi 

     

5. Kejelasan aplikasi dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran 

     

6. Kelengkapan materi dalam 

aplikasi  

     

7. Kedalaman materi dalam 

aplikasi 

     

8. Penggunaan gambar dan 

videoa dalam aplikasi sudah 

sesuai dengan materi  

     

9. Referensi dalam aplikasi 

yang digunakan di dalam 

materi memadai 

     

10. 

Bahasa dan 

Komunikasi 

Bahasa yang digunakan 

sudah sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) 

     

11. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami 
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12. Redaksi dalam aplikasi 

pembelajaran sudah jelas 

     

 

C. Komentar dan Saran  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………… 

 Kesimpulan.  

Materi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  software ibuild 

app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah, dinyatakan;  

(    ) < 50%    = tidak positif 

(    ) 50 % ≤  dan < 70 % = kurang positif 

(    ) 70% ≤  dan  < 85% = positif 

(    ) 85% ≤    = sangat positif 

 

Banda Aceh,    

   Validator Media,  

 

________________  
NIP.    
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Lampiran 3: Angket Respon Mahasiswa 

 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENGEMBANGAN  

APLIKASI PEMBELAJARAN MATERI TUMBUHAN LICHENES  

MELALUI  SOFTWARE IBUILD APP PADA MATA KULIAH 

BOTANI TUMBUHAN RENDAH 

 

 

A. Identitas Mahasiswa. 

Nama         : 

NIM        : 

Jenis Kelamin       :  

B. Keterangan Angket. 

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari 

mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

2. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu 

peniliti dalam penyelesaian studi. 

C. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas di tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda 

checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. 

3. Kerjakan setiap nomor jangan sampai ada yang terlewatkan. 

4. Jawaban yang diberikan pada kolom skor memiliki skala penilaian 

sebagai berikut: 

SS= sangat setuju  

S= setuju  

RR= ragu-ragu 

TS= tidak sengaja 

STS= sangat tidak setuju 

5. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah 

disediakan.  

6. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih 
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No. Pernyataan 

Skala Penilaian 

SS S RR TS STS 

1.  Tampilan aplikasi sangat menarik minat saya untuk 

mempelajari materi  

     

2. Aplikasi pembelajaran mudah diakses menggunakan 

perangkat apapun meski tanpa petunjuk 

     

3. Aplikasi sulit digunakan untuk membuka dan 

mengakses materi tanpa petunjuk 

     

4. Tampilan aplikasi sangan monoton sehingga saya 

tidak antusias untuk mempelajari materi  

     

5. Penggunaan aplikasi pembelajaran ini membuat saya 

tidak fokus dalam memahami materi 

     

6. Penyajian materi dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran ini membuat saya menjadi semangat 

untuk memahami materi 

     

7. Penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan 

     

8. Bahasa yang digunakan di dalam materi sesuai 

dengan tingkat berpikir mahasiswa 

     

9. Penggunaan aplikasi pembelajaran ini membutuhkan 

biaya yang besar dan perangkat yang mahal 

     

10. Ditinjau dari segi bahasa, penyajian materi pada 

aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami 
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D. Komentar dan Saran 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………… 
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Lampiran 4: Data Kelayakan Aplikasi Pembelajaran melalui software Ibuild App 

oleh ahli media 

 

 Data hasil kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis android melalui 

software Ibuild App oleh ahli media mendapatkan hasil kelayakan seperti pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Hasil kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis android melalui 

software Ibuild App oleh ahli media  

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Kegunaan  23 77 Layak 

2. Fungsionalitas  15 75 Layak 

3. Kualitas Teks 10 67 Layak 

4. Kualitas Gambar/video 12 80 Layak 

5. Kualitas Warna 11 73,3 Layak 

6. Kualitas Desain 8 80 Layak 

7. Kompabilitas  3 60 Cukup Layak 

8. Penggunaan Bahasa dan 

Kata 

16 80 Layak 

Rata-Rata Total  74,03 Layak  

 Sumber: Penilitian 2020. 
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Lampiran 5: Data Kelayakan Materi Lichenes oleh Ahli Materi 

 

 Data kelayakan materi Lichenes pada aplikasi pembelajaran berbasis 

android melalui software Ibuild App oleh ahli materi mendapatkan hasil 

kelayakan seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2 Data kelayakan materi Lichenes pada aplikasi pembelajaran oleh ahli 

materi  

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Desain Pembelajaran 11 73,3 Layak 

2. Isi Materi 24 80 Layak 

3. Bahasa dan Komunikasi 13 87 Sangat Layak 

Rata-Rata Total  80,1 Layak  
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Lampiran 6: Data Respon Mahasiswa pada Aplikasi Pembelajaran 

 

 Data respon kelayakan oleh mahasiswa terkait tentang aplikasi 

pembelajaran berbasis android melalui software Ibuild App mendapatkan hasil 

kelayakan seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.3 Data respon mahasiswa pada aplikasi pembelajaran  

No. Aspek Penilaian Skor  % Kriteria  

1.  Kegunaan  88 88 Layak 

2. Efektifitas Media 213 85,2 Sangat Layak 

3. Bahasa dan Komunikasi 130 87 Sangat Layak 

Rata-Rata Total  87 Sangat Layak  
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Lampiran 7: Validasi Media oleh Ahli Media 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

 

Judul penilitian  :  Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan  

       Lichenes Melalui  software Ibuild App Pada Mata Kuliah 

       Botani Tumbuhan Rendah 

Peniliti   :  Anugerah Bimantara 

Validator   :  Rizky Ahadi 

Pekerjaan/Jabatan :  Dosen Prodi Pendidikan Biologi FTK UINAR  

 

A. Pengantar   

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang pengembangan  aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  

software ibuild app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Pendapat 

Bapak/Ibu dalam menilai media akan sangat bermanfaat untuk mengatahui tingkat 

kualitas media tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

memberikan penilaian sekaligus saran agar nantinya kami dapat memperbaiki 

media sesuai dengan yang diharapkan.  

B. Petunjuk Pengisian  

1. Pemberian jawaban pada lembar validasi dilakukan dengan cara 

memberikan tanda check (√) pada kolom skor penilaian yang telah 

disediakan. 

2. Jawaban yang diberikan pada kolom skor penilaian memiliki skala 

penilaian sebagai berikut:  

SB= Sangat Baik 

B= Baik 

CB= Cukup Baik  

KB= Kurang Baik  

TB=  Tidak Baik  
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3. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah disediakan. 

 

No.  Aspek 

Penilaian Butir Penilaian 

Skala Penilaian 

TB KB CB B SB 

1. 

Kegunaan 

Media aplikasi dapat menjadi 

alternatif dalam proses 

pembelajaran  

  
 √ 

 

2. 
Media dapat diakses dengan 

mudah  

  
√ 

  

3. 
Menu yang dipilih dapat 

menampilkan halaman yang 

sesuai  

   
√ 

 

4. 
Menu-menu yang ada di 

dalam aplikasi mudah 

dipahami  

   
√ 

 

5. 
Pemilihan tata letak menu 

navigasi dalam aplikasi mudah 

dipahami 

   
√ 

 

6. 
Konten yang dimuat di 

aplikasi bersifat informatif 

  
√ 

  

7. 

Fungsionalitas 

Menu navigasi utama 

berfungsi dengan baik 

   
√ 

 

8. 
Menu navigasi menuju 

website berfungsi dengan baik  

   
√ 

 

9. 
Menu referensi berfungsi 

dengan baik 

  
√ 

  

10. 
Menu forum berfungsi dengan 

baik 

   
√ 

 

11. 

Kualitas Teks 

Teks pada media sudah jelas   √   

12. Ketepatan ukuran huruf   √   

13. 
Ketepatan pemilihan jenis 

huruf 

   
√ 

 

14. 
Kualitas 

Gambar/Video 

Kualitas gambar dan video 

sudah bagus  

    √ 

15. 
Tampilan gambar dan video 

tidak membuat salah persepsi 

   
√ 
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16. 
Gambar dan video sudah tepat 

sesuai dengan pembelajaran 

  
√ 

  

17. 

Kualitas 

Warna 

Kualitas warna bagus   √   

18. 
Kombinasi warna yang 

menarik 

   
√ 

 

19. 
Kombinasi warna dengan latar 

belakang bagus 

   
√ 

 

20. 

Kualitas Desain 

Penggunaan background pada 

media sudah tepat  

   
√ 

 

21. 
Tampilan background sudah 

menarik  

   
√ 

 

22. 
Kompatibilitas Aplikasi didukung 

kompatibilitas peralatan yang 

ada 

  
√ 

  

23. 

Penggunaan 

Kata dan 

Bahasa 

Menggunakan  bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD)  

   

√ 

 

24. 
Kesesuaian bahasa dengan 

tingkat berfikir mahasiswa 

   
√ 

 

25. Penjelasan penggunaan bahasa    √  

26. 
Konsistensi dalam 

penggunaan istilah  

   
√ 

 

 

4. Komentar dan Saran  

Untuk pengaksesan sudah lumayan mudah, namun ada kendala untuk software 

kadang tidak mendukung untuk beberapa tipe smartphone. Teks pada penjelasan 

gambar tata letaknya masih kacau, terlihat acak-acak. Pada menu video alangkah 

lebih bagus lagi menggunakan video hasil koleksi sendiri dipadukan dengan 

sumber lain. Jika dalam bahasa asing sebaiknya dilengkapi dengan terjemahan. 

Kesimpulan. 
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Aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  software ibuild app 

pada mata kuliah botani tumbuhan rendah, dinyatakan;  

(    ) < 50%    = tidak positif 

(    ) 50 % ≤  dan < 70 % = kurang positif 

(  √  ) 70% ≤  dan  < 85% = positif 

(    ) 85% ≤    = sangat positif 

                                Banda Aceh, 15 Desember 

2020 

Validator Media  

             

           Rizky Ahadi, M.Pd 
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Lampiran 8: Validasi Materi oleh Ahli Materi 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

 

Judul penilitian  :  Pengembangan  Aplikasi Pembelajaran Materi Tumbuhan 

Lichenes Melalui  software Ibuild App Pada Mata Kuliah 

Botani Tumbuhan    Rendah       

Peniliti   :  Anugerah Bimantara 

Validator   :  Nurdin Amin 

Pekerjaan/Jabatan :  Dosen Prodi Pendidikan Biologi FTK UINAR 

 

A. Pengantar   

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang pengembangan  aplikasi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  

software ibuild app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Pendapat 

Bapak/Ibu dalam menilai materi akan sangat bermanfaat untuk mengatahui 

tingkat validitas materi tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian sekaligus saran agar nantinya kami dapat 

memperbaiki materi sesuai dengan yang diharapkan.  

B. Petunjuk Pengisian  

1. Pemberian jawaban pada lembar validasi dilakukan dengan cara 

memberikan tanda check (√) pada kolom skor penilaian yang telah 

disediakan. 

2. Jawaban yang diberikan pada kolom skor penilaian memiliki skala 

penilaian sebagai berikut:  

SB= Sangat Baik 

B= Baik 

CB= Cukup Baik  

KB= Kurang Baik  

TB=  Tidak Baik  

3. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah disediakan. 
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No. Aspek 

Peniliain 
Butir Penilaian 

Skala Penilaian 

TB KB CB B SB 

1. 

Desain 

Pembelajaran 

Materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi  

  
√ 

  

2. Terdapat relevansi antara 

aplikasi dan pembelajaran 

   
√ 

 

3.  Materi dalam aplikasi 

pembelajaran mudah diikuti 

   
√ 

 

4. 

Isi Materi 

Materi pembelajaran tertera 

dalam aplikasi 

   
√ 

 

5. Kejelasan aplikasi dalam 

menyampaikan materi 

pembelajaran 

   
√ 

 

6. Kelengkapan materi dalam 

aplikasi  

  
√ 

  

7. Kedalaman materi dalam 

aplikasi 

    
√ 

8. Penggunaan gambar dan 

videoa dalam aplikasi sudah 

sesuai dengan materi  

   
√ 

 

9. Referensi dalam aplikasi 

yang digunakan di dalam 

materi memadai 

   
√ 

 

10. 

Bahasa dan 

Komunikasi 

Bahasa yang digunakan 

sudah sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) 

   
√ 

 

11. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami 

   
√ 

 

12. Redaksi dalam aplikasi 

pembelajaran sudah jelas 

    
√ 
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4. Komentar dan Saran  

Hendanya ada dokumentasi asli yang diambil adari lingkungan sekitar. 

 

 Kesimpulan.  

Materi pembelajaran materi tumbuhan Lichenes  melalui  software ibuild 

app pada mata kuliah botani tumbuhan rendah, dinyatakan;  

(    ) < 50%    = tidak positif 

(    ) 50 % ≤  dan < 70 % = kurang positif 

(    ) 70% ≤  dan  < 85% = positif 

(    ) 85% ≤    = sangat positif 

 

              Banda Aceh,  15 Desember 2020  

Validator Media,  

 

            

   

                                                                      Nurdin Amin, M.Pd 

 NIDN.2019118601 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Lampiran 9: Respon Mahasiswa  

ANGKET RESPON MAHASISWA TERHADAP 

PENGEMBANGAN  APLIKASI PEMBELAJARAN MATERI 

TUMBUHAN LICHENES  MELALUI  SOFTWARE IBUILD APP 

PADA MATA KULIAH BOTANI TUMBUHAN RENDAH 

A. Identitas Mahasiswa. 

Nama         : Varah Ulya Febriana 

NIM        : 160207010 

Jenis Kelamin       : Perempuan 

B. Keterangan Angket. 

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari 

mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

2. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu 

peniliti dalam penyelesaian studi. 

C. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas di tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda 

checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling 

tepat 

3. Kerjakan setiap nomor jangan sampai ada yang terlewatkan. 

4. Jawaban yang diberikan pada kolom skor memiliki skala 

penilaian sebagai berikut: 

SS= sangat setuju  

S= setuju  

RR= ragu-ragu 

TS= tidak sengaja 

STS= sangat tidak setuju 

5. Komentar dan saran dapat ditulis pada tempat yang telah 

disediakan. 

6. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. 
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No. Pernyataan 

Skala Penilaian 

SS S RR TS STS 

1.  Tampilan aplikasi sangat menarik minat 

saya untuk mempelajari materi  

 
 

   

2. Aplikasi pembelajaran mudah diakses 

menggunakan perangkat apapun meski 

tanpa petunjuk 

 

    

3. Aplikasi sulit digunakan untuk membuka 

dan mengakses materi tanpa petunjuk 

  
 

  

4. Tampilan aplikasi sangan monoton 

sehingga saya tidak antusias untuk 

mempelajari materi  

   

 

 

5. Penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membuat saya tidak fokus dalam 

memahami materi 

   

 

 

6. Penyajian materi dengan menggunakan 

aplikasi pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semangat untuk memahami materi 

 

    

7. Penggunaan aplikasi pada materi ini sangat 

membosankan 

   
 

 

8. Bahasa yang digunakan di dalam materi 

sesuai dengan tingkat berpikir mahasiswa 

 
 

   

9. Penggunaan aplikasi pembelajaran ini 

membutuhkan biaya yang besar dan 

perangkat yang mahal 

   

 

 

10. Ditinjau dari segi bahasa, penyajian materi      
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pada aplikasi tidak jelas dan sulit dipahami 

 

D. Komentar dan Saran 

Sebagai saran saja mungkin dalam aplikasi pembelajaran ini dapat di 

tambahkan semacam latihan atau game agar dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dalam materi lichen, trus nanti terlihat juga 

skornya berapa jawaban yang benar berapa jawaban yang salah. Karna 

menurut saya bila hanya materi saja itu dapat di dapatkan dari mana 

saja seperti mahasiswa mencari di google, youtube untuk melihat video 

lichen, atau dengan membaca dari buku. Jadi dalam aplikasi 

pembelajaran ini mahasiswa tidak hanya mempelajari materi saja tetapi 

juga mengetahui sampai manakah kemampuan mereka pada materi ini.  

Oh ya satu lagi mungkin untuk gambar yang di tampilkan dalam 

aplikasi bisa di tambahkan gambar yang difoto sendiri. 
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Lampiran 10: Data Respon Mahasiswa  

No. Item Skor Responden 
Jlh 

skor 

Rata 

rata 
% Ket 

1. 1. 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 40 4,0 80 Layak 

2. 2. 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 47 4,7 94 

Sangat 

Layak 

3. 3. 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 47 4,7 94 

Sangat 

Layak 

4. 4. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,0 100 

Sangat 

layak 

5. 5. 5 4 3 4 2 5 4 4 3 5 39 3,9 78 Layak 

6. 6. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3,9 78 Layak 

7. 7. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,9 78 Layak 

8. 8. 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 45 4,5 90 

Sangat 

layak 

9. 9. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,1 82 

Sangat 

layak 

10. 10. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 80 Layak 

Rata-rata Total 4,27 87 

Sangat 

layak 
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