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MOTTO 

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa yang penting 

sebuah proses telah direncanakan dan dilaksanakan”  

 

“Susah tapi Bismillah” 
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ABSTRAK 

 ARLINA,2022, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Aplikasi Smart Apps Creator (SAC) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Di SMP 

Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone. Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.                         

Pembimbing 1 Muhammad Nawir dan Pembimbing II Nurdin.   

 Penelitian Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Smart Apps Creator 

(SAC) terhadap hasil belajar IPA siswa di SMP Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone                  

bertujuan untuk mengetahui efektivitas hasil belajar siswa dengan memanfaatkan 

media pembelajaran  Smart Apps Creator (SAC) terhadap hasil belajar IPA materi 

sistem gerak pada mahluk hidup sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII A dan VIII B di SMP Negeri 1 Lamuru tahun ajaran 2021/2022 yang                   

berjumlah 62 orang siswa.           

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perbandingan nilai                

statistik, perbandingan kategori hasil belajar, dan perbandingan tingkat ketuntasan 

telah membuktikan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII A dan  

VIII B di SMP Negeri 1 Lamuru dapat dilihat dari hasil belajar siswa melalui  

analisis statistik deskriptif sebelum menggunakan media Smart Apps Creator 

(SAC) rata- rata nilai siswa masih dibawah nilai KKM dan setelah menggunakan 

media Smart Apps Creator (SAC) meningkat diatas nilai KKM. Diketahui bahwa 

nilai hasil posttest yaitu 81,29 lebih besar dari nilai hasil pretest yaitu 44,11                         

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa yang signifikan.  

 Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media                     

pembelajaran Smart  Apps Creator (SAC) dalam pembelajaran dapat memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VIII A dan 

VIII B di SMP Negeri1 Lamuru dan memberikan respon positif terhadap media 

pembelajaran tersebut. 

 

Kata Kunci : Media Smart Apps Creator (SAC). Hasil Belajar IPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam                        

pembangunan bagi sebuah Negara. Memasuki abad ke 21 gelombang perubahan 

yang sangat besar  dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Bagi bangsa Indonesia, yang kita alami sekarang yaitu 

adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan dimana sekarang pendidikan      

dianggap menjadi penopang dalam meningkatkan kualitas sumber daya                   

manusia. Pemerintah indonesia mengatur sistem pendidkan pada                                

Undang-Undang No.20 thn 2003 bahwa : 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan  suasana  belajar dan proses pembelajaran agar                

peserta didik secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiitual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan Negra”. 

 

Pendidikan mejadi penting manakala bahwa kita dapat memungkiri bahwa 

dengan perkembangan zaman didunia pendidikan yang terus berubah dengan            

signifikan  sehingga banyak mengubah pola pikiran pendidik, dari pola pikir yang 

awam dan kaku menjadi modern. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik  

supaya mampu menyesuaikan dari sebaik mungkin dengan lingkungan, serta 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya 

memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat.  

Pengajaran bertugas mengarahkan supaya proses pendidikan ini tepat   

sasaran dalam hal ini yaitu perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang                    
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diinginkan. Pada  dasarnya pertumbuhan peserta didik bergantung pada dua unsur 

yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki oleh peserta didik sejak  

lahir dan lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu tunbuh dan                     

berkembang. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis 

merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang 

menyediakan berbagai macam kesempatan bagi pesertan didik untuk melakukan 

berbagai kegiatan belajar. 

Oleh karena berbagai kesempatan belajar itulah, pertumbuhan dan                    

perkembangan peserta didik dapat diarahkan dan didorong kepencapaian tujuan 

yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dan ditata dalam suatu                      

kurikulum pendidikan, yang pada gilirannya akan dilaksanakan dalam bentuk 

proses  belajar mengajar. 

Masalah mutu atau kualitas  pendidikan hingga sekarang masih menjadi         

persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan haruslah            

dilakukan secara berkesinambungan agar dapat menjawab tantangan dan                          

perubahan zaman Chairunnisa (2016:147).  

Seiiring dengan perkembangan zaman proses pembelajaran saat ini                 

memerlukan sebuah strategi belajar mengajar baru agar hasil belajar siswa 

meningkat. Kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran saat ini yang                   

dilakukan lembaga-lembaga pendidikan masih banyak menggunakan cara-cara 

lama dalam penyampaian materinya. Banyak orang yang mengukur keberhasilan 

suatu pembelajaran dilihat hanya dari segi hasil. Kita ketahui bersama suatu   

pembelajaran yang baik haruslah mencakup beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, 
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afektif, psikomotorig. Apabila seluruh aspek tersebut di perhatikan maka akan   

tercipta pembelajaran yang aktif.  

Pembelajaran merupakan sistem yang bertujuan membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, yang disusun 

sedemekian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

yang bersifat internal, Gagnae dan Briggs (dalam Subur,2015: 5). 

Menurut Sanjaya dalam (Nasution, 2017: 19) bahwa terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran, diantaranya faktor                   

pendidikan,  siswa,  sarana dan Prasarana, alat dan media yang tersedia,serta 

faktor lingkungan. Kualitas pembelajaran dapat kita wujudkan apabila proses 

pembelajaran dirancang dan direncanakan dengan matang.  

Sanjaya dalam (Nasution,2017:19) bahwa teknologi pendidikan dalam 

kegiatan belajar dan mengajar bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada Era 

ini membuat kebutuhan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara 

cepat dan mudah  juga semakin meningkat. 

Pelaksanaan program pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia 

tentu meberikan tantangan tersendiri bagi pihak sekolah guna mengupayakan 

secara lebih optimal pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Berbagai 

langkah untuk selalu meningkatkan baik kompetensi profesional tenaga pendidik 

maupun kompetensi profesional tenaga pendidik terus dilakukan antara lain               

peningkatan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang diampuh secara 

lebih kreatif sehingga seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada. 
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 Media pendidikan adalah media yang penggunaanya diintegrasikan 

dengan tujuan dan isi pengajaran yang dimaksudkan untuk mempertinggi mutu 

mengajar dan belajar. Pemakaian media pengajaran dalam proses pembelajaran 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis       

terhadap siswa. Pendapat lain di kemukakan oleh Arsyad (2011: 26) bahwa    

menyatakan bahwa fungsi media  pembelajaran diantaranya : (1) Memperjelas                      

penyajian pesan dan Informasi sehingga dapat meperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar, (2) Meningkatkan motivasi dan efesiensi penyampaian 

informasi, (3) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyampaian informasi,                                  

(4) Menambah variasi penyajian materi, (5) Pemilihan media yang tepat akan 

menimbulkan semanggat, gairah, dan mencengah kebosanan siswa untuk belajar, 

(6) kemudahan materi untuk dicerna dan lebih membekas, sehingga tidak mudah 

dilupakan siswa, (7) Memberikan pengalaman yang kongkrit bagi hal yang  

mungkin abstrak, (8) Meningkatkan keingintahuan siswa, (9) Memberikan                   

stimulus dan respon siswa.  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk     

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan perhatian, dan minat penerima sedemikian rupa sehingga proses 

belajar dapat terjadi  dengan baik, Sadiman dkk (2014: 7). 

Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan media dalam setiap proses               

pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Media                     

pembelajaran memilki fungsi yaitu dapat mengatasi berbagai kesulitan, seperti 

kesulitan dalam  komunikasi dan keterbatasan ruang kelas. Kemudian media juga 



5 
 

 
 

dapat menampilkan sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh guru yang hanya 

menggunakan cara konvensional seperti dengan metode ceramah. 

Smart Apps Creator (SAC) merupakan aplikasi untuk membuat Aplikasi 

Smartphone ataupun IOS tanpa kode pemograman, unjuk kerja kemampuan guru 

dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Smart 

Apps Creator (SAC), monitoring dan pendampingan perkembangan pelaksanaan 

program yaitu membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan                  

aplikasi Smart Apps Creator (SAC) dengan inovasi-inovasi baru, pelatihan                 

penerapan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan  aplikasi Smart Apps 

Creator (SAC) dikelas. Smart Apps Creator (SAC) adalah aplikasi desktop untuk 

membuat media pembelajaran atau sejenisnya dengan berbasis android maupun 

IOS tanpa menggunakan bantuan kode pemrograman, Smart Apps Creator (SAC) 

ini dapat menghasilkan aplikasi dengan  format HTML yang dapat digunakan                   

diberbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, maupun smarphone. Media 

pembelajaran SAC juga dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi-aplikasi            

sederhana dibidang city guide, marketing, maupun permainan-permainan edukasi 

sederhana dan lain sebagainya.  

Proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran juga dapat  

membangkitkan semangat belajar dan minat dari siswa yang tinggi, selain itu juga 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, dan bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Pemakaian atau penggunaan media juga dapat  

meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran di Sekolah. Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran Interaktif  SAC pada Materi IPA interaktif dengan 

Smart Apps Creator (SAC) sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih 
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efektif dan membantu siswa memahami materi pembelajaran menjadi lebih 

menarik, pembelajaran dapat lebih memotivasi siswa serta dapat memberikan 

pengalaman yang berkualitas bagi siswa ketika belajar IPA. Sesuai dengan                

karakteristik siswa di SMP Negeri 1 Lamuru yang lebih tertarik dan mudah                  

memahami materi dengan adanya dukungan gambar atau video maka media Smart 

Apps Creator (SAC) berbasis Android dapat menjadi salah satu alternatif media 

yang menarik dan praktis yang dapat dipilih sebagai media pembelajaran IPA, 

karna pembelajaran IPA tidak bisa hanya disampaikan melalui kata-kata atau teks 

tanpa adanya suatu dukungan media yang dapat menvisualisasikan suatu materi 

yang dipelajari. Terutama pada materi sistem gerak manusi membutuhkan suatu 

contoh dalam kehidupan sehari-hari maupun suatu contoh percobaan untuk             

membuktikkan hipotesis baik dalam bentuk gambar  maupun video. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP 1 Negeri Lamuru   

pada tanggal 17 Januari 2022, Peneliti melihat guru masih menggunakan media  

berbasi media visual seperti poster dan buku. Dimana guru masih menggunakan 

media yang biasa saja dan kurang memanfaatkan atau menggunakan media               

pembelajaran terbaru dan mudah digunakan, sedangkan pada zaman sekarang               

sudah banyaknya aplikasi yang dapat kita gunakan secara mudah dan tidak               

berbayar sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian menggunakan 

media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator walaupun aplikasi Smart Apps 

Creator bukan aplikasi terbaru penulis ingin menerapkan sesuatu yang baru untuk 

guru bahwa ada media yang lain bisa digunakan dengan mudah. 

Media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator merupakan salah satu 

alternatif yang dapat digunakan pendidik dalam melalukan pembelajaran dimana 
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menambah pengetahuan serta hal baru kepada pesrta didik maupun pendidik.  

Dimana melakukan instrument pembelajaran menggunakan hal baru dan inovativ. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis berinisiatif melakukan penelitian 

terkait dengan judul “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Aplikasi  Smart Apps Creator (SAC) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa di SMP 

Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan  permasalahan  yang  dimaksud   pada latar belakang, maka 

rumusan masalah pada penelitan ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan 

media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator terhadap hasil belajar IPA siswa 

SMPN 1 Lamuru kabupaten bone ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu             

untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi 

Smart Apps Creator ( SAC) terhadap hasil belajar IPA siswa SMPN 1 Lamuru   

kabupaten bone. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelian yang hendak dicapai maka penelitian ini             

diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai pihak, baik dari siswa itu 

sendiri, guru, maupun pihak dari luar sekolah. Manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan tentang pengaruh hasil              

belajar kepada mata pelajaran IPA kelas VIII Di SMPN 1 LAMURU                       

melalui media berbasis Aplikasi Smart Apps Creator (SAC) . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan media baru yaitu 

menggunakan   media aplikasi Smart Apps Creator. 

b. Bagi guru  

Dapat menambah pengetahuan tentang media pembelajaran berbasis aplikasi 

Smart Apps Creator ini dapat dijadikan referensi sebagai media pembelajaran 

disekolah. 

c. Bagi sekolah  

Diharapkan media aplikasi Smart Apps Creator  dapat diterima dan dijadikan                 

sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA.  

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman langsung tentang 

media Smart Apps Creator. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

referensi oleh peneliti selanjutnya. 

. 
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah pembelajaran secara konseptual yang dapat diartikan 

sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran yang memiliki ciri-ciri :                   

a) suasana yang dapat berpengaruh, atau hal yang berkesan terhadap                

penampilan, dan b) keberhasilan usaha atau tindakan yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa, Haryoko (2009:3). 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama                   

pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan 

konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan 

efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk                        

mencapai tujuan secara bersama, selain itu juga harus disesuaikan dengan               

kondisi lingkungan sekolah, sarana, dan prasarana. Serta media pembelajaran 

yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan 

siswa dapat disimpulkan bahwa, efektivitas tidak hanya ditinjau dari segi tingkat  

hasil belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses pembelajaran.  

Metode yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa maka dari itu salah satu metode pengajaran 

yang efektiv yakni metode belajar mengajar menggunakan media. Media dapat 

meningkatkan proses belajar siswa dalam kegiaan belajar mengajar dengan                

harapan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik, dengan alasan:  
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a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat                              

menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas               

maknanya, sehingga lebih mudahn dipahami oleh siswa dan menguasai 

tujuan pembelajaran tersebut. 

b) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata                 

verbal, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga.  

Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya          

mendengarkan uraian guru, tetapi aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,                    

mendemostrasikan dan lain-lain. Seorang guru harus mempunyai strategi dalam 

kegiatan pembelajaran. Strategi yang dimiliki bukan saja untuk mencapai tujuan                       

pembelajaran. Tetapi seoarang guru yang berkompetensi, cerdas, dan             

profesional, memiliki seperangkat cara khusus di dalam kelas. Dengan itu, ia 

akan menjadikan guru yang dirindukan kehadirannya didalam kelas.              

Pengukuran efektivitas  pembelajaran harus selalu dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran Indikator yang dapat digunakan untuk menentukan                 

keefektivan pembelajaran, yaitu:  

a) Kecermatan penguasaan perilaku,  

b) Kecepatan melakukan unjuk kerja,  

c) Kesesuaian dengan prosedur,  

d) Kuantitas unjuk kerja,  

e) Kualitas hasil akhir,  

f) Tingkat alih belajar dan,  

g) Tingkat retensi. 

 



11 
 

 
 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

  Kata media berasal dari bahasa latin medius secara harafiah berarti                          

tengah, perantara, atau pengantar. Association of Educational                             

Communication Technology (AECT) mengemukakan bahwa media sebagai  

salah segala bentuk dan saluran yang di gunakan untuk menyampaikan pesan 

atau  informasi (Arsyad, 2017: 3).  

 Santrianawati (2018: 8) mengemukakan “media merupakan sesuatu 

yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan 

perasaan bagi penggunanya, media dapat dikatakan sebagai sistem                 

penyampaian atau pengantar”. 

 Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dan siswa dala memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang 

ada, Warista dalam (Nasution, 2017: 7) mengatakan bahwa “pembelajaran 

adalah  menyampaikan fikiran, ide yang telah diolah secara bermakna melalui   

pembelajaran”. 

  Gagne dan Briggs dalam (Karwono dan Heri Mularsih, 2017:7)                     

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan               

untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung  

terjadinya proses belajar yang bersifat internal.  

 Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu dalam proses 

belajar mengajar. Yaumi (2018: 6) mengatakan  bahwa “media pembelajaran 

adalah sebuah bentuk fisik yang digunakan pendidik untuk menyajikan pesan 
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dan menfasilitasi siswa sehingga memperoleh tujuan pembelajaran”. Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan,                  

perhatian, dan  kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat                  

mendorong   terjadinya  proses belajar merupakan media pembelajaran. 

 Rusman dkk (2019:170) mengemukakan “media pembelajaran               

sebagai wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan 

diteruskan pada penerima”. Pesan atau bahan ajar yang disampaikan adalah 

materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah      

kompetensi yang telah dirumuskan.  

 Beranjak dari pendapat ahli mengenai pengertian media                           

pembelajaran  merupakan segala sesuatu yang dapat di gunakan untuk 

menyampaikan pesan dan kesan kepada penerima pesan (umpan balik). Oleh 

karena itu, penggunaan media dalam proses dapat menunjang pemahaman 

siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga proses 

belajar mengajar berjalan dengan efektiv serta dapat meningkatkan hasil               

belajar pada siswa. 

b.  Fungsi Media Pembelajaran 

  Levia & Lentz  (Arsyad, 2017: 20 ) mengemukakan 4 fungsi              

media pembelajaran yaitu : 

1) Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk  

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. 

2) Fungsi afektiv yaitu media yang dapat mengunggah emosi dan sikap 

siswa, dan siswa dapat menikmati pembelajaran .  
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3) Fungsi kognitif yaitu media memperlaanjar pencapaian tujuan untuk                      

memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam                 

gambar (media visual). 

4) Fungsi konpensatoris yaitu media  mengakomodasi siswa yang lemah 

dan  lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks/ secara verbal.  

 Menurut Bnni Agus Pribadi mengantakan media pembelajaran berfungsi             

sebagai berikut :  

a) Membambantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan juga                

memudahhkan proses pembelajaran bagi guru.  

b) Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkrit ) 

c) Menarik perhatian peserta didik lebih besar (jalannya pembelajaran tidak                 

membosangkan ) 

d) Semua indra peserta didik dapat diaktifkan  

e) Dapat membangkitkan dunia teori dan realitanya. 

c. Manfaat Media pembelajaran 

 Sudjana & Rivai (Arsyad, 2017: 28) mengemukakan manfaat             

media   pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu :  

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat                     

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih                           

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata                     

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenanga apalagi guru mengajar pada 

setiap jam pelajaran. 

4)  Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemostralisasikan, memerankan dan lain-lain . 

 Maka dapat diambil kesimpulan manfaat dari media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat lebih menarik perhatian siswa yang dapat 

memunculkan motivasi belajar siswa dan materi yang disampaikan cepat                 

dipahami sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Aplikasi Smart Apps Creator  (SAC) 

a. Pengertian Smart Apps Creator (SAC) 

Menurut (Prokoso,2020) Smart Apps Creator merupakan aplikasi untuk                   

membuat aplikasi mobile android dan iOS  tanpa kode pemrograman, serta 

dapat menghasilkan format HTML5 dan exe. Smart Apps Creator dapat                      

dipergunakan untuk membuat aplikasi mobile multimedia pembelajaran, city, 

guide, marketing, game, dsb. Serta dapat diajarkan juga kepada para pelajar SD, 

SMP, SMA/ SMK untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam mengelolah konten 

dan juga membuat   aplikasi-aplikasi mobile yang menarik.  

Smart Apps Creator dapat disingkat dari SAC merupakan perangkat               

lunak untuk membuat aplikasi-aplikasi multimedia berbasis mobile, desktop, 

dan web. Karena hasil pengembangannya itu dapat dikonversikan menjadi 
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aplikasi mobile Android/ IoS, aplikasi desktop dan juga aplikasi Web HTML5 

yang dapat di akses melalui browser.  

Smart Apps Creator (SAC) Merupakan Aplikasi  Multimedia yang 

mampu merancang dan membuat suatu media pembelajaran interaktif berbasis 

Android dan ios tanpa coding, Smart Apps Creator bisa dijadikan sebagai                 

alternative ketika belajar Daring (Dalam jaringan) maupun pembelajaran                  

Luring/offline. 

b. Manfaat Smart Apps Creator (SAC) dalam Pembelajaran  

Menurut (Prokoso,2020) ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh  

saat menngunakan SAC sebagai media pembelajaran : 

1) Peserta didik tidak bosang dengan cara belajar yang itu-itu saja. Dengan 

Smart Apps Creator pembelajaran bisa lebih menarik dan peserta didik 

lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

2) Jika pembuatannya kreatif, Aplikasi ini tampilannya biasa seperti game-

game yang menarik. Bisa berisi materi dan Quiz seperti petualangan tetapi 

dikaitkan dengan pembelajaran.  

3) Bisa dijalankan tanpa koneksi internet dan dapat digunakan belajar                        

berulang-ulang. 

c. Kelebihan dan kekurangan Smart Apps Creator 

Kelebihan dan kekurangan dari suatu aplikasi memang beragam dan 

tidak sama, setiap aplikasi memiliki kelebihan serta kekurangannya                         

masing-masing. Begitu pula dengan Smart Apps Creator (SAC) Penggunaan 

media pembelajaran dalam aktivitas Belajar/Mengajar sangat disarankan. 

Mengingat pada saat ini siswa banyak menggunakan perangkat smarphone              
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untuk keperluan sehari-hari seperti belajar, hiburan, dan lainnya. Dengan 

Penggunaan Smarphone yang sangat melekat ini, dibutuhkan suatu media 

pembelajaran yang mampu meminimalisir penggunaan Smarphone yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Menurut (Prokoso,2020) Ada beberapa kelebihan dan 

kekurangan menngunaka Smart Apps Creator yaitu : 

d. Kelebihan menggunakan Smart Apps Creator 

     Menggunakan media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dari media                                  

pembelajaran yang lainnya, sama halnya dengan media pembelajaran Smart 

Apps  Creator adapun kelebihan dari media ini adalah: 

1) Mudah dalam menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Membuat   

media pembelajaran berbasis Android tanpa coding, jadi hanya perlu 

memasukkan materi dan gambar kemudia membuat tombol navigasinya.  

2) Hasil pembelajaran interaktif, sehingga siswa (penggunaa) tidak akan 

mudah bosang. 

3) Bisa dikreasikan dengan leluasa sesuai kebutuhan, hal ini                     

memungkinkan pembuat untuk menuangkan semua imajinasi dan                  

ide-idenya kedalam rancangan media pembelajaran. 

4) Ukuran file Aplikasi yang ringan dan tidak memakan banyak RAM fitur 

yang tersedia cukup untuk membuat suatu media pembelajaran. Fitur 

yang ada mudah untuk digunakan, karna ada icon dan penjelasannya 

yang jelas. 

5) Mudah dalam membuat animasi. 

6) Tampilan aplikasinya simple dan nyaman  
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7) Bisa disimpan untuk perangkat Android, ios,exe (emulator style  & 

Desktop Style), HTML5 

e. Kekurangan menggunakan Smart Apps Creator 

   Setiap media pembelajaran mempunyai kekurangan masing-masing, sama                 

halnya dengan media pembelajaran Smart Apps Creator mempunyai kelebihan 

yang hamper sama dengan media pembelajaran yang lainnya. Adapun                

kelebihan media pembelajaran Smart Apps Creator  yaitu :  

1) Bersifat trial, jadi aplikasi ini hanya bisa digunakan selama 30 hari kecuali 

membeli lisensinya. 

2) Fitur yang tersedia terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi pembuat         

aplikasi android lainnya 

3) Bahasa yang tersedia yaitu, bahasa Inggris, aplikasi Smart Apps Creator      

belum ada fitur untuk merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia  

4) Hanya bisa merancang dan membangun aplikasi/media pembelajaran                  

sederhana 

f. Langkah-langkah penerapan media 

   Berikut yang saya lakukan untuk menyusun media pembelajaran 

menggunakan  Smart Apps Creator (SAC) : 

1) Tentukan KD atau materi yang akan kita susun dalam  Smart Apps Creator 

(SAC)  

2) Tulis isi materi pembelajaran dan soal latihan di MS Word. Kata-katanya 

model ringkas saja untuk bagian materi. Untuk soal bisa berbentuk pilihan 

ganda, menjodohkan atau model lain 
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3) Siapkan video jika di butuhkan berbentuk MP4,bisa juga menautkan link             

video di youtube. 

4) Siapkan file suara MP3 jika di butuhkan. 

5) Siapkan gambar pendukung, gambar yang terkait dengan pembelajaran 

dan gambar untuk mendukung tampilan. Untuk gambar misalnya gambar                 

background sekitar 3 atau 4 macam bisa Png bisa jpg. 

6) Siapkan gambar tombol-tombol karena ini nanti berupa aplikasi HP yang                    

dipencet-pencet kita memerlukan beberapa gambar tombol/button. Bisa                        

memilih yang polosan, atau bisa memilih yang sudah ada                                     

tulisannya.tombol yang diperlukan nanti misalnya tombol Home, Back, 

Prev, Start, Restart. Jika menggunakan soal pilihan ganda bisa juga                 

menyiapkan tombol opsi a, b, c, atau d. 

7) Instal Smart Apps Creator (SAC) di laptop  

8) Buka Smart Apps Creator (SAC) yang telah terinstal dilaptop. Untuk awal 

akan ditawari untuk model apa, bisa juga android atau HTML5. Saya                  

membuat untuk digunakan di android jadi, saya klik yang setting Android.   

Lalu disetting juga tampilanya mau landscape atau portrait.  

9) Mulai membuat model tampilannya sebenarnya pada dasarnya mirip 

dengan kalau kita membuat presentasi di Power Point. Bisa insert Text,  

gambar, video maupun suara. Kalau untuk media pembekajaran yang saya 

buat 4 bagian utama : Opening, Home, Materi dan Quis. Tiap bagian               

utama itu nanti akan dibuat sub bagiannya. Setiap selesai membuat dan 

kita mau keluar, jangan   lupa disave. 
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g. Cara penerapan media   

  Untuk menggunakan media pembelajaran yang dalam bentuk                

aplikasi telah kita buat yaitu : 

1) Mengcopy file dari hasil Smart Apps Creator (SAC) dilaptop ke dalam                     

penyimpanan internal di handpone kemudian diinstal  

2) Selanjutnya di share kepada peserta didik melalui aplikasi whattsatp atau            

telegram  

3) Peserta didik menginstal media membelajaran Smart Apps Creator (SAC) 

di handphone mereka  

4) Peserta didik dapat mengakses materi tanpa menggunakan koneksi internet 

dan dapat diakses kapan dan dimana saja. 

4. Hasil Belajar  

a. Pengertian hasil belajar  

 Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh           

pengetahuan, meningkatkan keterampilan memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengkokohkan kepribadian. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara                     

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya  (Rosyid dkk, 2019: 7).  

Dimyanti dan Mujiono (2004: 25) mengatakan bahwa hasil belajar 

dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang bentuknya yaitu “hasil” dan               

“belajar”. Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat                     

dilakukan suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional. 
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Afandi, dkk(2013:6) menyatakan bahwa “hasil belajar merupakan 

proses perubahan kemampuan intelektual (kognitif), kemampuan minat atau 

emosi (afektif), dan kemampuan halus dan kasar (psikomotorik) pada siswa 

“perubuhan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

satuan pendidikan diharapkan sesuai dengan tahap perkembangan yaitu pada 

tahap operasional konkret. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil   

belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang akibat dari proses              

belajar yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik.        

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

 Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut : 

1) Faktor guru 

Keberhasilan suatu pembelajaran, guru merupakan komponen yang                  

menentukan. Dalam pembelajaran guru bisa berperan sebagai perencana 

(Planer) atau desainer (designer). 

2) Faktor siswa  

Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang       

tidak sama itu, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak. 

3) Faktor Prasarana dan Sarana 

Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam                          

penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian sarana dan           

prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. 

4) Faktor lingkungan  



21 
 

 
 

5) Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran yaitu faktor organisasi dan faktor iklim                                           

sosial– psikologi. 

 Kesimpulan sebagai berikut. Hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan  pendidikan. Poternsi perilaku manusia dapat di didik dan diubah                

perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana 

belajar mengusahakan perubahan perilaku dalam domain-domain tersebut                

sehingga hasil belajar merupakan perubahan perilaku dalam domain kognitif, 

afektif, dan    psikomotorik. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dikemumukan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang 

akibat dari proses belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan                    

psikomotorik.  

5. Mata  Pelajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam merupakan cabang ilmu yang fokus kajiannya  

adalah alam dan proses-proses yang ada didalamnya Fitriyana, (2010:11).                 

Pembelajaran IPA merupakan studi tentang manusia mengembangkan satu           

kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sains menekankan pada pemberian 

secara langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkann kompetensi agar 

siswa mampu memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains               

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa               

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 
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Fowler (2016) menyatakan bahwa “IPA merupakan pengetahuan yang             

sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan 

dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi”.  

Panduweni (2008: 1) mengatakan bahwa “secara umum IPA adalah 

ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang selalu terjadi dalam                       

kehidupan    sehari-hari. Hamper semua aspek kehidupan seperti kelistrikan, 

gerak, panas,sumber kebutuhan hidup, bahan pembuatan barang, dan gejala-

gejala kehidupan merupakan peristiwa IPA” 

6. Hasil Penelitian Relevan 

Berikut beberapa hasil penelitian yang berpengaruh terhadap hasil  

belajar siswa menggunakan media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator 

(SAC)  pada proses belajar IPA dapat di lihat Pada penelitian berikut: 

Penelian yang dilakukan oleh Prakoso 2020, Pengembangan Media                   

Pembelajaran Berbasis Aplikasi Smart Apps Creator  Pada Subtema Jenis-Jenis                  

Pekerjaan Di Kelas IV Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa                   

perkembangan media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator dapat                       

mengembangkan kreatifitas guru. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  Prakoso dan penelitian yang 

akan saya lakukan, penelitian Prakoso lebih berfokus pada pengembangan           

media, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus kepada                

bagaimana Smart Apps Creator itu dilakukan sebagai media pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukakan oleh Jannah 2019, Pengembanagan Media 

Pembelajaran Smart Apps Creator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa                

pembelajaran berbasis media pembelajaran Smart Apps Creator dapat                 
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membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajran dengan 

mudah karna terdapat banyak fitur dalam aplikasi tersebut.  

Pengembangan media pembelajaran Smart Apps Creator sangat berbeda 

dengan penelitian saya karena penelitian ini tidak memerlukan keahlian khusus 

dan pengguna media Smart Apps Creator sangat praktis. Dapat di gunakan             

kapan saja dan dimana saja, media pembelajaran Smart Apps Creator dapat 

digunakan di smarphone peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhson 2018, Pengembangan Media                        

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Media pembelajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan               

informasi belajar media pembelajaran yang di rancang secara baik akan sangat 

membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. 

Diera globalisasi dan informasi ini, perkembangan media pembelajaran juga              

semakin maju. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai media                    

pembelajaran    sudah merupakan suatu tuntutan. Walaupun perancangann             

media berbasis TI memerlukan keahlian khusus, bukan berarti media tersebut 

dihindari dan ditinggalkan.  

Pada penelitian sebelumnya tentunya banyak perbedaan, salah satunya 

penelitian yang akan saya lakukan media yang di gunakan sangat berbeda pada 

penelitian Muhson serta penelitian ini tidak memerlukan keahlian khusus untuk 

menggunakan media Smart Apps Creator. 

B. Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran yang digunakan seorang guru masih menggunakan 

model dan metode yang konvensional, selain itu penggunaan media                       
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pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar masih kurang dan masih 

ada yang belum menggunakan media pembelajaran dalam proses mengajar          

sehingga siswa kurang dan tidak memahami materi yang bersifat sukar yang 

diberikan oleh guru, bahkan siswa kurang semangat dan tidak termotisivasi           

dalam belajar karena media yang digunakan seorang guru tidak menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. Proses belajar dialami oleh siswa menghasilkan           

perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam              

bidang nilai, sikap, dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak         

dalam hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan,  persoalan, 

dan tugas yang diberikan oleh guru. Melalui hasil belajar siswa dapat                    

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam belajar.  

Penggunaan media game dalam proses pembelajaran membuat siswa 

lebih aktif, termotisivasi, dan bersemangat dalam belajar, pada saat mengikuti 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru, suasana kelas lebih menyenangkan 

karena siswa dapat terlibat aktif saat pembelajaran dan siswa lebih berani 

mengeluarkan pendapat didalam kelempoknya masing-masing. 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan preetest dan pottest untuk    

mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator           

terhadap hasil belajar IPA siswa. Kerangka pikir yang akan diterapkan dalam 

penelitian di SMP Negri 1 Lamuru. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 bagan kerangka pikir 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dari kerangka berfikir yang telah di kemukakan, 

maka hipotetis dapat dikemukakan sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat efektivitas penggunaan media pembelajaran Smart 

Apps Creator terhadap hasil belajar IPA kelas VIII SMPN 1 Lamuru 

H1 : Terdapat efektivitas terhadap media pembelajaran Smart Apps Creato  

terhadap hasil belajar IPA kelas VIII SMPN 1 Lamuru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif. (Sugiyono,2019: 107) mengatakan bahwa 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di SMPN 1 Lamuru.               

Jl. Poros Makassar Soppeng, Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,                

Provensi Sulawesi Selatan.  

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yakni bulan 

Juni sampai Agustus 2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Sugiyono 

(2019: 117) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah general yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas  dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik                              

kesimpulannya. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa IPA di 

SMP Negeri 1 Lamuru sebanyak 172 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel populasi 3.1 Keadaan Populasi 

 

No Nama kelas Laki – laki Perempuan Jumlah 

1. VII A 10 22 32 

2. VII B 7 6 13 

3. VIII A 12 20 32 

4. VIII B 21 9 30 

5. IXA 16 16 32 

6. IX B 9 7 16 

7. IXC 10 7 17 

JUMLAH  84 88 172 

 (sumber data : kantor Tata usaha SMP Negeri 1 Lamuru) 

 

2. Sampel 

  Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan cara 

sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan                  

tertentu. Teknik ini digunakan karena penulis mempunyai pertimbangan,                   

diantaranya alasan keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi sampel dari penelitian 

ini adalah siswa kelas VIIIA dan VIIB. Adapun alasan peneliti mengambil 

sampel ini karena kelas tersebut termasuk kelas yang dimana guru masih                

kurang menerapkan penggunaan media pembelajaran. 

  Sampel pada penelitian ini adalah kelas VIIIA & VIIIB sebanyak 62 

siswa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Keadaan Sampel 

No Nama kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. VIIIA 12 20 32 

2. VIII B 21 9 30 

Jumlah  33 29 62 
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D. Desain Penelitian 

  Desain penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental desain 

jenis One-Group Pretest-Postest Design. Dalam penelitian hasil perlakuan 

dapat  diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan 

sebelumnya diberikan perlakuan (treatment). Adapun desain penelitian ini 

adalah sebagai     berikut: 

 

 

   Gambar 3.1Desain penelitian 

Keterangan : 

O1 = Tes awal (pretest) 

X   = Perlakuan dengan menggunakan media Smart Apps Creator 

02  = Tes akhir (posttest) 

E. Variabel Penelitian 

  Variabel adalah suatu objek atau suatu kegiatan yang akan diteliti. 

(Sugiyono,2019 : 112) mengatakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang 

dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga                      

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dengan demikian variabel merupakan bagian yang sangat penting pada 

penelitian ini, karena merupakan objek dan titik fokus pada penelitian. 

 Pada umumnya variabel terbagi atas variabel bebas (independen) dan                  

variabel terikat (dependen). Variabel bebas atau independen merupakan              

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat atau                  

01 x 02 



30 
 

 
 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,             

karena adanya variable independen (bebas).  

 Berdasarkan ulasan diatas maka variabel penelitian ini ada dua                  

variabel yakni variabel bebas adalah penggunaan media pembelajaran berbasis 

Smart Apps Creator, sedangkan variabel terikat adalah Ilmu Pengetahuan 

Alam. 

F. Defenisi Operasional Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat 

(X). Variabel bebas yaitu media Smart Apps Creator, sedangkan variabel              

terikat yaitu hasil belajar siswa (Y). untuk menggambarkan secara operasional 

variabel penelitian, dibawah ini diberikan definisi operasional masing-masing 

variabel  yaitu :        

1. Media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator ( SAC) 

 Smart Apps Creator (SAC) Merupakan Aplikasi  Multimedia yang 

mampu merancang dan membuat suatu media pembelajaran interaktif            

berbasis Android dan ios tanpa coding, Smart Apps Creator bisa dijadikan 

sebagai alternative ketika belajar dalam jaringan 

 Melalui Smart Apps Creator peserta didik dapat belajar dengan 

mudah menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah  

disampaikan oleh guru. Diharapkan  peserta didik dapat lebih aktif,                

memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. 
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2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah peubahan yang terjadi pada diri seseorang            

akibat dari proses belajar yang mencakup kognitif, efektif, dan                          

psikomotorik, dimana ciri dari hasil belajar tersebut perubahan, seseorang 

dikatakan belajar apabila perilaku seseorang menunjukkan perubahan. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Observasi 

a. Mengurus Surat izin pelaksanaan penelitian 

b. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah mengenai penelitian yang 

akan  dilakukan. 

c. Melakukan konsultasi dengan guru bidang studi  IPA kelas VIII 

mengenai proses pembelajaran yang nantinya yang akan di gunakan                

dalam penelitian  

d. Mengamati proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dan 

mengamati  keadaan siswa serta materi pembelajaran yang akan di teliti  

2. Tahap Persiapan 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap                       

pertemuan. 

b. Menyusun instrument dan alat evaluasi  

c. Menyusun langkah-langkah pelaksanaan penelitian 

3. Tahap pelaksanaan  

Penelitian ini di laksanakan pada tahun ajaran 2021/2022 diSMPN 1 

Lamuru kelas VIII dengan mata pelajaran IPA. Penelitian yang dilakukan ini 

sebanyak 5kali pertemuan dimana pertemuan 1 dilakukan preetest, pada                      
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pertemuan 2 samapi 4 digunakan untuk proses pembelajaran dan pertemuan    

ke 5 digunakan untuk posttest agar dapat mengetahui hasil belajar siswa setelah                           

diterapkan media Smart Apps Creator dalam proses pembelajaran. 

4. Evaluasi  

a. Evaluasi pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali : 

1) Pada saat awal penelitian sebelum dilakukan pembelajaran dengan 

media Smart Apps Creator dilakukan preetest dengan menggunakan 10 

soal   pilihan ganda. 

2) Pada saat akhir penelitian dilakukan Posttes dengan menggunakan 10 

soal pilihan ganda 

b. Setelah data hasil evaluasi penelitian di peroleh, selanjutnya melakukan                

analisis data  

c. Menyusun laporan hasil penelitian 

H. Instrument Penelitian  

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh penelitian  

dalam kegiatannya, untuk mengumpulkan data agar kegiatannya berjalan secara                               

sistematis. Sugiyono (2019:148) mengatakan bahwa “instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang              

diamati”. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, 

wawancara, lembar tes, dan dokumentasi. 

1. Lembar Observasi  

Observasi merupakan instrument penelitian yang digunakan untuk                

mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung, menggunakan             

panca     indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya              
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seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Instrument observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar ceklist yang berisi petunjuk 

tentang kegiatan siswa selama proses pembelajaran langsung yang dapat 

berguna sebagai pentunjuk untuk menentukan tindakan selanjutnya. 

2. Lembar Tes 

Lembart Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur                              

keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh individu 

berisi pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA yang berupa soal 

preetest dan postest. Preetest  merupakan tes awal yang diberikan kepada 

siswa sebelum dimulai kegiatan belajar dengan menggunakan media                  

pembelajaran berbasis Smart App Creator. Postets merupakan tes akhir yang 

diberikan kepada siswa setelah kegiatan belajar menggunakan media                 

pembelajaran berbasis Smart App Creator. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data-data dari catatan berupa dokumen atau arsip 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Instrumen untuk metode                      

dokumentasi yaitu berupa data siswa dan pengambilan gambar pada saat              

observasi. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penilitian ini, maka peneliti 

menggunakan cara yaitu : 

1. Observasi  

 Observasi adalah merupakan study yang disengaja dan dilakukan 

secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati 
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dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang.                   

Observasi merupakan pengumpulan data yang apabila peneliti ingin 

mengetahui perilaku manusia.Proses kerja  gejala-gejala alam dan apabila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lembar ceklist dimana peneliti 

ini memperhatikan proses pembelajaran siswa selama penggunaan media 

pembelajaran berbasis Smart Apps Creator.  

2. Tes 

 Tes secara etimologis dapat diartikan sebagai sejumlah tugas yang                       

diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan orang lain tersebut (yang 

dites) harus mengerjakannya . 

 Tes merupakan teknik pengumupulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan petunjuk soal-soal dalam bentuk teks kepada responden 

untuk dijawab. Tes ini lakukan untuk mengetahui atau mengukur           

pemahaman siswa terhadap mata pelajara IPA. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua tes yakni preetest yang diberikan kepada siswa   

sebelum diberikan perlakuan dengan menggunakan media Smart Apps 

Cretor. Dan posttest merupaka tes akhir yang diberikan kepada siswa 

setelah diberikan perlakuan menggunakan media pembelajaran berbasis 

Smart Apps Cretor. Kedua tes ini lakukan untuk membandingkan hasil 

belajar sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran berbasis Smart Apps Cretor.  
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3. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitu data-data dari catatan berupa dokumen atau 

arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Instrument untuk metode 

di dokumentasi  yaitu berupa data siswa dan pengmbilan gambar pada saat 

observasi. 

J. Teknik Analisis Data 

Setelah data dari seluruh responden atau sumber  data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh jenis                    

reponden, menyajikan data tiap variabel yang di teliti, melakukan perhitungan    

untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan (Sugiyono, 2019: 207).Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu sebagai berikut : 

1. Analisi Statistik Deksriptif adalah statistik yang di gunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat                   

kesimpulan yang berlaku bentuk umum atau  generalisasi. 

Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh media pembelajaran                 

berbasis Smart Apps Creator terhadap hasil belajar IPA di SMPN 1 Lamuru. 

Presentasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut 

𝑷 =
𝑓

𝑛
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan :  

P : Angka Persentase f   

f : Jumlah skor perolehan  
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n : Jumlah skor maksimal  

100 % : Bilangan Tetap 

Hasil perolehan presentase aktivitas siswa dalam mengikuti                            

pembelajaran dianalisa dengan pedoman seperti pada tabel kategori aktivitas 

siswa menurut Yonni, dkk (2010: 176) sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Tabel Kategori Aktivitas Siswa 

Nilai Kategori 

75% - 100% Baik 

50% - 74% Cukup 

25% - 49% Kurang 

0% - 24% Tidak baik 

 

Analisis data ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa                    

sebelum dilakukan perlakuan dengan hasil belajar siswa setelah diberikan                 

perlakuan. Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

menurut Aqib, Zainal, dan Amirullah (2009; 41) dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel 3.4. kategori hasil belajar siswa 

Interval Kategori 

>91-100 Sangat Tinggi 

>81-90 Tinggi 

<70-80 Sedang 

<40-69 Rendah 

<0-39 Sangat Rendah 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan             

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk poulasi,                  

menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu 
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sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. 

Jenis statistik inferensial pada penelitian ini adalah statistic  parametrik yaitu 

teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai   

distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa 

selama pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

Smart Apps Creator maka perlu dilakukan uji hipotesis untuk melihat                 

perbedaan hasil belajar antara sebelum diberikan perlakuan dan setelah    

diberikan perlakuan. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t.  Uji-t adalah 

salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan dari dua buah sampel atau variabel yang 

dibandingkan. Contohnya, uji-t dapat digunakan untuk membandingkan hasil 

belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis Smart Apps 

Creator dan setelah menggunakan  media pembelajaran berbasis Smart Apps 

Creator Kriteria pengujiannya adalah hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak  

jika t hitung > t tabel. 
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H0 : Penggunaan media pembelajaran Smart Apps Creator tidak terdapat      

efektivitas pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Lamuru                 

Kabupaten Bone. 

 H1 :Penggunaan media pembelajaran Smart Apps Creator terdapat              

efektivitas pada mata pelajaran IPA di di SMP Negeri 1 Lamuru                    

Kabupaten Bone. 

Jika t hitung > t tabel maka 𝐻1 diterima dan  𝐻0 ditolak, artinya terdapat             

efektivitas penggunan media pembelajaran Smart Apps Creator (SAC)               

terhadap hasil belajar siswa.   Jika t hitung < t tabel maka  𝐻0 diterima dan  𝐻1 

ditolak, artinya tidak terdapat efektivitas penggunan media pembelajaran 

Microsoft Teams terhadap hasil belajar siswa. Mencari nilai ttabel dengan 

menggunakan tabel distribusi t dengan taraf signifikan  α = 0,05 dan df =     

N-1. 

Sugiyono (2019:  242) menyatakan bahwa untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan yaitu menggunakan statistik uji-t, digunakan rumus  

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

t =  nilai yang dihitung statistik uji-t 

X = rata-rata sampel 

s = standar deviasi (simpangan baku) 

µo = rata-rata uji 

n = banyak data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lamuru yang terletak di Jalan 

Poros Makassar Soppeng, Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,                 

Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan menjumpai Kepala 

sekolah dan Hj.Kartini,S.Pd selaku guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

di SMP Negeri 1 Lamuru untuk menyerahkan surat penelitian yang telah 

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Bone untuk mendapatkan izin dari pihak sekolah dan sekaligus 

untuk penentuan waktu penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini                      

dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 Oktober 2022. 

Penelitian disetujui menggunakan kelas VIII A dan VIII B sebagai kelas             

sampel untuk penelitian pree eksperimen dengan menggunakan media                 

pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator  pada materi Sistem Gerak 

Manusia. Penelitian melakukan proses pembelajaran dalam 3 kali pertemuan.     

Pertemuan pertama dimulai dengan tes awal (Pretest) yang terdiri dari 10 butir 

soal pilihan ganda yang telah divalidasi, fungsi pemberian pretest ini  antara lain 

untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan untuk menyiapkan peserta 

didik dalam proses belajar. 

Setelah pretest di lakukan, pertemuan kedua peniliti menjelaskan tentang           

materi Sistem Gerak Manusia dengan menggunakan metode ceramah kemudian 

setelah itu diterapkan pembelajaran mesnggunakan media pembelajaran berbasis   

aplikasi Smart Apps creator di perangkat masing-masing. Setelah pembelajaran 
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selesai, dilakukan test akhir (posttest) yang terdiri dari 10 butir soal berupa pilihan 

ganda yang telah divalidasi oleh ahli untuk mengetahui kemampuan akhir peserta 

didik setelah dilakukannya proses pembelajaran dengan menggunakan media                 

pembelajaran berbasis Smart Apps Creator. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 

Lamuru kelas VIIIA dan VIIIB dengan jumlah siswa sebanyak 62 orang, maka 

data yang di peroleh sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Data Penelitian 

a. Aktivitas Belajar Hasil Observasi 

 Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran Ilmu                   

Pengetahuan Alam dengan menggunaka media Aplikasi Smart Apps               

Creator. Hasil observasi aktivitas belajar dari 62 siswa dikelas VIII A dan 

VIIIB SMP Negeri 1 Lamuru selama penelitian dapat di lihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1 Distribusi frekuensi dan persentase aktivitras belajar siswa   

      selama penelitian berlangsung. 

 

 

No  

 

Aktivitas belajar 

siswa  

Petemuan/ frekuensi Persen (%) 

I II Rata-

Rata 

I II 

1. Siswa yang hadir 

dalam 

pembelajaran 

62 62 62 100 100 

2. Siswa yang                  

memperhatikan               

pada saat proses 

pembelajaran 

50 62 59,5 80,64 100 

3. Siswa yang             

mencatat              

penjelasan guru 

53 60 56,5 37,09 96,77 

4.  Siswa yang 

mengajukan        

pertanyaan 

10 25 17,5 16,12 40,32 

5. Siswa yang               

menjawab                     

pertanyaan 

20 35 27,5 32,25 56,45 

6. Siswa yang 

meminta 

bimbingan guru 

25 50 37,5 40,32 40,32 

7.  Siswa yang aktif 

mengejakan soal  

50 60  

55 

95,16 96,77 

Jumlah presentase aspek siswa 355,23 530,63 

Persentase aktivitas siswa 50,74% 75,80% 

Kategori  Cukup  Baik  

 

 Hasil analisis data aktivitas siswa (terlihat pada tabel 4.1) dapat 

diketahui bahwa persentase aktivitas siswa selama pembelajaran                         

berlangsung pada pertemuan pertama 50,74%pertemuan kedua 75,80% 
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 Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung mengalami                      

peningkatan dari pertemuan pertama dan  pertemuan kedua. Persentase                  

aktivitas siswa dalam pembelajaran kedua pertemuan tersebut  berada pada 

kategori  baik yaitu pada interval 75%-100%, ini berarti indicator aktivitas 

siswa dalam pembelajaran tercapai. 

b. Hasil Belajar 

 Hasil evaluasi kedua tes (pretest dan posttest) tersebut dengan 

menggunakan alat evaluasi yang telah disusun oleh peneliti terhadap 62 

orang  siswa kelas VIIIA dan VIIIB di SMP Negeri 1 Lamuru dapat 

diketahui gambarannya sebagai berikut : 

1) Pengelolaan Pretest 

a) Nilai Statistik Hasil Belajar  

 Nilai statistik hasil belajar terlihat bahwa sebelum diberikan                 

perlakuan di peroleh nilai maksimun hasil belajar kelas VIIIA dan  VIIIB 

adalah 60 dan skor terendah 10. Rata-rata skor yang di peroleh nilai                  

rata-rata hasil pretest siswa kelas VIIIA dan VIIIB 44,11%, lebih jelasnya 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.2 distribusi nilai statistik hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam            

        kelas VIII A dan VIIB (Pretest) 

 

No Kategori Nilai Statistik Nilai 

1 Nilai tertinggi 60 

2 Nilai terendah 10 

3 Nilai rata-rata 44,11 

4 Sampel 62 

(Sumber: Data Primer 2022,diolah dari lampiran) 
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b) Kategori Hasil Belajar  

 Kategori hasil belajar menunjukkan bahwa nilai Pretest siswa pada 

saat sebelum adanya perlakuan dengan menggunakan media                 

pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator pada materi Sistem 

Gerak Manusia  mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada 62 siswa, 

siswa kelas VIII A dan VIII B  terdapat 32,25% pada kategori sangat  

rendah,  64,51%, kategori rendah, 3,22% sedang,  0% kategori tinggi dan 

sangat tinggi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Distribusi Dan Frekuensi Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

       Alam Kelas VIII A dan VIIIB  (Pretest)  

 

No Interval Nilai Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

1. 0-39 Sangat rendah 20 32,25% 

2. 40-69 Rendah 40 64,51% 

3. 70-80 Sedang 2 3,22% 

4. 81-90 Tinggi 0 0 

6. 91-100 Sangat Tinggi 0 0 

 (Sumber: Data Primer 2022,diolah dari lampiran) 

 

c) Tingkat ketuntasan hasil belajar  

 Tingkat ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa nilai 

pretest siswa sebelum adanya perlakuan menggunakan media               

pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator pada materi sistem 

gerak manusia dan dinamikanya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam terdapat 60 orang siswa dengan persentase sebesar 96,77% kategori 

tidak tuntas, dan 2 siswa dengan persentase 3,22% kategoeri tuntas. Hal 

ini mengacu qpada nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 70,  
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Tabel 4.6 Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

  Alam (Pretest) 

 

Skor  Kategorisasi  Frekuensi  Persentase 

(%) 

<70 Tidak tuntas  60 96,77% 

≥ 𝟕𝟎 

 

Tuntas  2 3,22% 

Jumlah  62 100 

 

2) Pengelolaan Postest 

a) Nilai Stastik Hasil Belajar 

 Nilai statistik hasil belajar terlihat bahwa sesudah diberikan                 

perlakuan di peroleh nilai maksimun hasil belajar kelas VIIIA dan VIIIB 

adalah 100 dan skor terendah 60, Nilai rata-rata hasil Postest siswa kelas 

VIIIA dan VIIIB 81,29 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar Ilmu                         

Pengetahuan Alam (Postest) Kelas VIIIA dan Kelas 

VIIIB 

 

No  Kategori Nilai Statistik Nilai  

1. Nilai tertinggi  100 

2. Nilai tertendah 60 

3. Nilai rata-rata 81,29 

4. Sampel  62 

 

b) Kategori Hasil Belajar 

Kategori hasil belajar menunjukkan bahwa nilai Postest siswa    

pada saat sesudah adanya perlakuan dengan menggunakan media                 

pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator pada materi Sistem 

Gerak Manusia    mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada 62 siswa, 

siswa kelas VIIIA dan VIII B  terdapat 0% pada kategori sangat rendah, 
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kategori rendah 3,22%, kategori sedang 56,45%, kategori tinggi  22,58% 

dan sangat tinggi 17,74% lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4.9 Distribusi Dan Frekuensi Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas VIII A dan VIIIB (Postest) 

No  Interval Nilai Kategori Frekuensi persentase 

(%) 

1. 0-39 Sangat rendah 0 0 

2. 40-69 Rendah  2 3,22% 

3. 70-80 Sedang  35 56,45% 

4. 81-90 Tinggi  14 22,58% 

6. 91-100 Sangat Tinggi  11 17,74% 

(Sumber: Data P rimer 2022,diolah dari lampiran) 

 

c) Tingkat ketuntasan hasil belajar  

Tingkat ketuntasan hasil belajar menunjukkan bahwa nilai postest 

siswa sesudah adanya perlakuan menggunakan media pembelajaran                

berbasis aplikasi Smart Apps Creator pada materi sistem gerak manusia 

dan dinamikanya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam terdapat   

62 siswa dikategorikan tuntas dengan persentase 100%  hal ini mengacu 

pada nilai KKM yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah 70. 

Tabel 4.6 Distribusi Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

  Alam (postest) 

 

Skor  Kategorisasi  Frekuensi  persentase 

(%) 

≥ 𝟕𝟎 Tuntas  62  100% 

< 𝟕𝟎 Tidak Tuntas  0 0 

Jumlah  62 100% 

 

3) Perbandingan Tingkat hasil Belajar siswa antara Pretest dan Postest 

Apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas perbedaan 

hasil belajar siswa sebelum dilakukan perlakuan (Pretest) dan setelah                       

dilakukan perlakuan (Postest) dengan menggunakan media                    
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pembelajaran berbasis aplikasi Smart Apps Creator yang ditunjukan 

pada tabel berikut  

Tabel 4.8 Distribusi Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa Pretest 

dan Postest 

 

   

Kategori Nilai Statistik 

Nilai Statistik 

Pretest Postest 

Jumlah Sampel  62 62 

Nilai Tertinggi 60 100 

  Nilai Terendah 10 60 

Nilai Rata-rata 44,11 81,29 

Standar Deviasi 14,136 11,906 

 

Dari tabel 4.8 digambarkan bahwa nilai rata-rata siswa sebelum  

adanya perlakuan menggunakan media Smart Apps Creator (Pretest) yaitu 

44,11%  dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa sesudah adanya perlakuan 

menggunakan media Smart Apps Creator (Postest) yaitu 81,29%  dengan 

demikian, melihat dari hasil belajar siswa yang didapatkan meningkat setelah 

di berikan perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi 

Smart Apps Creator. 

c. Analisis Statistik Inferensial Hasil Belajar 

Analisis statistik inferensial pada bagian ini digunakan untuk                 

pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, dan sebelum melakukan                   

analisis statistik inferensial terlebih dahulu uji hipotesis. 

Berdasarakan hasil penelitian dan analisa data mengenai perbandingan 

nilai statistik, perbandingan kategori hasil belajar pengujian hipotesis dalam 

penilitian ini adalah untuk menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan 

dalam menerima dan menolak hipotesis ini, untuk pengujian hipotesis ini, 

penelitian melakukan uji-t pada taraf signifikan α = 0,05 dan derajat 
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kebebasan (dk) = (n-1). Kriteria pengujiannya adalah hipotesis H0 diterima 

dan H1 ditolak jika nilai t hitung < t tabel.Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran                 

berbasis aplikasi Smart Apps Creator terhadap hasil belajar 

siswa kelas VIIIA dan VIIIB pada mata pelajaran Ilmu             

Pengetahuan Alam di SMP Negeri 1  Lamurub Kabupaten 

Bone. 

H1 : Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis     

aplikasi Smart Apps Creator terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIIIA dan VIIIB  pada mata pelajaran Ilmu             

Pengetahuan Alam di SMP Negeri 1 Lamuru Kabupaten 

Bone. 

    Adapun perhitungan yang dilakukan dengan memperhatikan data 

untuk menguji hipotesis tersebut dengan langkah-langkah dihalaman       

berikut:                

Menentukan harga t Hitung  

𝑡 =
81,29 − 70

11,906/√62
 

𝑡 =
11,29

11,906/7,874
 

𝑡 =
11,29

1,512
 

𝑡 = 7,466 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh               

t Hitung = 7,466 selanjutnya untuk membandingkan dengan t Tabel= maka 

perlu terlebih dahulu dicarikan derajat kebebasan (dk) seperti berikut:  

 dk = n- 1 

= 62- 1 

= 61 

Harga tabel dengan taraf signifikan = 0,05 dan derajat kebebasan     

(dk) -61 dari tabel distribusi diperoleh t Tabel = 1.670 dengan hasil                 

perhitungan tHitung > tTabel atau, 7,466 > 1.670 dengan demikian Ho                 

ditolak dan terjadi penerimaan H1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis Smart apps Creator 

(SAC) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VIII A 

dan  VIII B di SMP Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone.    

B. Pembahasan  

Hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan 

bahwa menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi  Smart Apps  Creator               

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas VIIIA dan VIIIB SMP 

Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel hasil analisis statistik deksriptif dan inferensial. 

Selanjutnya akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi                 

pembahasan analisis deksriptif serta pembahasan hasil analisis inferensial.  

1. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Deksriftif 

Pembahasan hasil analisis deksriftif ini tentang aktivitas belajar siswa 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 



49 
 

 
 

menggunakan media pembelajaran Smart Apps Creator, kedua aspek                

tersebut akan diuraiakan sebagai berikut. 

a. Aktivitas Belajar Siswa  

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaraan Ilmu                   

Pengetahuan Alam menggunakan media berbasis Smart Apps Creator        

pada siswa kelas VIIIA dan VIIIB di SMP Negeri 1 Lamuru                      

Kabupaten Bone menunjukkan bahwa sudah memenuhi kreteria Baik. Dari 

hasil   analisis data observasi aktivitas siswa rata-rata persentase frekuensi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pertemuan             

pertama 68,19%Pertemuan kedua 72,83%, dan pertemuan ketiga 81,56%, 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa            

aktivitas siswa sebelum pembelajaran berlangsung mengalami peningkatan 

dari pertemuan pertama,kedua, dan ketiga. Presentase aktivitas siswa dalam 

pembelajaran ketiga pertemuan tersebut berada pada kategori Baik yaitu  

pada Interval 75%-100%, ini berarti indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran tercapai. 

b. Hasil Belajar Siswa  

1) Hasil belajar siswa sebelum mendapatakan perlakuan (Pretest) 

Hasil analisis data belajar siswa sebelum diterapkan                     

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan media                 

pembelajaran aplikasi Smart Apps Creator menunjukkan bahwa semua 

siswa yang tidak mencapai  ketuntasan (KKM 70) dengan kata lain hasil 

belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

menggunakan media pembelajaran aplikasi Smart Apps Creator cukup 
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rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar. Rendahnya 

hasil belajar siswa diakibatkan oleh  kurangnya inovasi yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

2) Hasil Belajar Siswa Setelah Mendapatkan Perlakuan (Postest) 

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan              

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan media                       

pembelajaran aplikasi Smart Apps Creator bahwa terdapat 60 siswa yang 

mencapai ketetuntasan (KKM 70) dengan kata lain hasil belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan 

media pembelajaran aplikasi Smart Apps Creator tercapai dan sudah            

memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar. Beberapa siswa mengalami 

peningkatan signifikan hasil belajar setelah menggunakan media                           

pembejaran Smart Apps Creator karna proses pembelajaran lebih aktif 

dengan siswa sebagai pusat belajar. Namun masih ada beberapa siswa 

yang belum tuntas dalam pembelajaran diakibatkan oleh motivasi   belajar 

siswa itu rendah walaupun guru telah menggunakan inovasi dalam 

pembelajaran. 

Penerapan penggunaan media pembelajaran berbasis Smart Apps 

Creator dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari  

keaktifan siswa pada mengikuti pembelajran. Pada saat tes awal, masih 

banyak siswa yang mendapat nilai rendah, setelah menerapkan               

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menggunakan media pembelajaran 
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berbasis Smart Apps Creator dengan mengikuti langkah-langkah yang              

telah ada, dapat di lihat bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan.  

2. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Inferensial 

  Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan                      

bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Smart Apps Creator           

mengalami pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas VIIIA 

dan VIIIB di SMP Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone. Hal Ini                      

dibuktikan dengan uji-t pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 60 maka 

diperoleh tTabel = 1.670 dan tHitung = 7,466 dengan kriteria                          

pengujian yaitu jika tHitung < tTabel maka Ho diterima, dan jika tHitung > 

tTabel maka Ho ditolak, dan diperoleh thitung >  ttabel yaitu 7,466 > 1.670. 

Sesuai dengan kriteria pengujian maka dengan demikian H0 ditolak dan                

terjadi penerimaan H1. Dengan hipotesis H1 yaitu terdapat pengaruh dari hasil 

belajar yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawa, D & Tanjung, I. F. 2020, yang 

berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran SAC                     

berbasis Android pada Materi Sistem Pencernaan” hasil penelitian ini yaitu 

bersumber pada perbandingan hasil  pretest serta postest  mendapatkan angka 

penting hasil yang diperoleh efisien. Hasil percobaan paired sample  t-test 

mengatakan bahwa H0 ditolak serta H1 diterima bisa disimpulkan                    

kalau ada perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi                 

android pada materi sistem pencernaan. 

  Dari hasil analisis deksriftif dan inferensial yang di peroleh                  

ternyata cukup dengan mendukung teori yang telah ditemukan pada bagian 
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kajian pustaka yaitu teorih pengaruh, teori media, dan  teori belajar, dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran                 

berbasis  Smart Apps Creator  efektif digunakan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas VIIIA dan VIIIB di SMP Negeri 1 Lamuru   Kabupaten 

Bone 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai perbandingan nilai                

statistik, perbandingan kategori hasil belajar, dan perbandingan tingkat ketuntasan 

telah membuktikan terjadinya  peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIIA dan 

VIIIB di SMP Negeri 1 Lamuru dapat dilihat hasil belajar siswa melalui analisis 

statistik deskriptif sebelum menggunakan media pembelajaran Aplikasi Smart 

Apps Creator rata-rata nilai siswa masih di bawah nilai KKM dan setelah 

menggunakan media Smart Apps Creator rata-rata nilai siswa meningkat di atas 

nilai KKM. Diketahui  bahwa nilai hasil postest lebih besar dari nilai hasil                   

pretest. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik inferensial menggunakan 

rumus uji t Jika t hitung < t tabel maka  𝐻0 diterima dan  𝐻1 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar siswa yang signifikan, melalui media pembelajaran berbasis Aplikasi 

Smart Apps Creator dalam pembelajaran dapat memberi pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIIIA dan VIIIB 

SMP Negeri 1 Lamuru dan  memberikan  respon positif terhadap media                    

pembelajaran tersebut. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemumukan saran                     

sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam harus terus di kenalkan kepada 

siswa, namun tidak cukup hanya dengan teori untuk membuat siswa                  

paham materi-materi yang diajarkan sehingga sebaiknya para pendidik 

kedepannya lebih memvariasikan  metode ataupun media dalam                     

pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

2. Kepada guru Ilmu Pengetahuan Alam agar dapat menerapkan metode atau 

media dalam pembelajaran jika memang diperlukan karena dengan metode       

biasa (ceramah) atau konvensional kadang membuat siswa jenuh dalam 

menerima pelajaran.  

Bagi sekolah melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan                   

informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas guru, 

dan pada akhirnya kualitas sekolah memberikan sumbangan yang berharga dalam 

upaya perbaikan pembelajaran sehingga dapat menunjang target pembelajaran dan 

daya serap siswa yang di harapkan.  
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LAMPIRAN A 

PERSURATAN 
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Surat Pengantar Penelitian 
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Surst Permohonan Izin Penelitian Kepada Gubernur Sul-Sel 
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Surat Izin Prnrlitian Dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bone 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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LAMPIRAN B 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Sekolah/Kelas  : SMP Negeri 1 Lamuru/ VIIIA dan VIIIB 

Nama guru   : Hj. Kartini, S. Pd 

Nama observer : Arlina 

Tujuan  

1. Merekam data beberapa banyak siswa yang aktif dalam proses                

pembelajaran. 

2. Merekam data kuantitas aktivitas belajar siswa. 

Petunjuk  

1. Observer  harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran 

tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa.  

2. Observer harus teliti dalam memantau setiap kegiatan yang dilakukan 

siswa.  

 

 

 

 

No   

Aktivitas Belajar Siswa 

Pertemuan/Frekuensi 

I 

Siswa  

II  

Siswa 

III 

Siswa 

1. Siswa yang hadir dalam     

pembelajaran    
2. Siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru    
3. Siswa yang mencatat 

penjelasan guru    
4. Siswa yang mengajukan        

pertanyaan    
5. Siswa yang menjawab           

pertanyaan     
6. Siswa yang meminta 

bimbingan guru    
7. Siswa yang aktif 

mengerjakan soal    
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SOAL PREETEST 

Petunjuk pengisian : 

1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut anda 

paling tepat  

2. Lebaran soal jangan di coret-coret 

3. Tuliskan nama lengkap di bawah ini  

 Nama  : 

 Kelas  : 

1. Berikut ini merupakan perubahan keadaan benda yang di timbulkan oleh gaya, 

kecuali . . .  

a. Perubahan kecepatan 

b. Perubahan bentuk 

c. Perubahan arah gerak 

d. Perubahan warna 

2. Gaya yang terjadi pada katapel saat melontarkan kalereng adalah . . . 

a. Gaya gravitasi 

b. Gaya magnet 

c. Gaya pegas 

d. Gaya listrik 

3. Sebuah benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi ke bumi, hal ini                

karena adanya gaya . . .  

a. Gravitasi 

b. Magnet 

c. Listrik 

d. Gesekan 



66 
 

 
 

4.  Dalam satuan SI, satuan gaya adalah. . . 

a. Ampere 

b. Newton 

c. Kelvin 

d. Kilogram 

5. Ada berapa jenis hukum Newton . . .  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

6.  “jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda akan diam 

jika mula-mula diam atau bergerak lurus beraturan jika mula-mula bergerak”. 

Hal tersebut adalah pernyataan dalam hukum Newton. . . 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

7. Ketika kita naik kendaraan, dianjurkan untuk memakai sabuk pengaman, 

menurut anda, hal ini sesuai dengan hukum newton ke …. 

a. Hukum I Newton  

b. Hukum II Newton  

c. Hukum III Newton  

d. Hukum gravitasi Newton  
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8. Seorang pengendara sepeda dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 1 

menit, kelajuan adalah … 

a. 150 m/s 

b. 60 m/s 

c. 2,5 m/s 

d. 2 m/s 

9. Perhatikan ciri-ciri brikut ! 

(1) Lintasan Gerak Berupa Garis Lurus 

(2) Percepatan Geraknya Nol 

(3) Percepatan Geraknya Stabil 

(4) Percepatan Geraknya Konstan 

Pernyataana yang merupakan ciri-ciri gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh 

nomor… 

a. (1), (2), dan (3) 

b. (1), (3) dan (4) 

c. (2), (3) dan (4) 

d. (1), (2) dan (4) 

10. Sebuah mobil menemupuh jarak sejauh 4km dalam waktu 10 menit, maka  

kecepatan mobil tersebut adalah… 

a. 24 km/jam 

b. 34 km/jam  

c. 14 km/jam 

d. 44km/jam 

e.  
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Kunci jawaban Pretest : 

1. D. Perebuhan warna 

2. C. Gaya pegas 

3. A. Gravitasi  

4. B. Newton  

5. C. 3 

6. D. 1 

7. A. Hukum I Newton  

8. C. 2,5 m/s 

9. A. (1) (2) dan (3)  

10. A. 24 km/jam 
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SOAL Postest  

Petunjuk pengisian : 

1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang menurut anda 

paling tepat  

2. Lebaran soal jangan di coret-coret 

3. Tuliskan nama lengkap di bawah ini  

 Nama  : 

 Kelas  : 

1. Seorang pengendara sepeda dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 1 

menit, kelajuan adalah … 

a. 150 m/s 

b. 60 m/s 

c. 2,5 m/s 

d. 2 m/s 

2. Ada berapa jenis hukum Newton . . .  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

3. Ketika kita naik kendaraan, dianjurkan untuk memakai sabuk pengaman, 

menurut anda, hal ini sesuai dengan hukum newton ke …. 

a. Hukum I Newton  

b. Hukum II Newton  

c. Hukum III Newton  
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d. Hukum gravitasi Newton 

4. Perhatikan ciri-ciri brikut ! 

(1) Lintasan Gerak Berupa Garis Lurus 

(2) Percepatan Geraknya Nol 

(3) Percepatan Geraknya Stabil 

(4) Percepatan Geraknya Konstan 

Pernyataana yang merupakan ciri-ciri gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh 

nomor… 

a. (1), (2), dan (3) 

b. (1), (3) dan (4) 

c. (2), (3) dan (4) 

d. (1), (2) dan (4) 

5. Berikut ini merupakan perubahan keadaan benda yang di timbulkan oleh gaya, 

kecuali . . .  

a. Perubahan kecepatan 

b. Perubahan bentuk 

c. Perubahan arah gerak 

d. Perubahan warna 

6. Sebuah mobil menemupuh jarak sejauh 4km dalam waktu 10 menit, maka  

kecepatan mobil tersebut adalah… 

a. 24 km/jam 

b. 34 km/jam  

c. 14 km/jam 

d. 44km/jam 
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7. Sebuah benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi ke bumi, hal ini                 

karena adanya gaya . . .  

a. Gravitasi 

b. Magnet 

c. Listrik 

d. Gesekan 

8. “jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda akan diam 

jika mula-mula diam atau bergerak lurus beraturan jika mula-mula bergerak”. 

Hal tersebut adalah pernyataan dalam hukum Newton. . . 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

9. Dalam satuan SI, satuan gaya adalah. . . 

a. Ampere 

b. Newton 

c. Kelvin 

d. Kilogram 

10. Gaya yang terjadi pada katapel saat melontarkan kalereng adalah . . . 

a. Gaya gravitasi 

b. Gaya magnet 

c. Gaya pegas 

d. Gaya listrik  
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Kunci Jawaban Postest 

1. C. 2,5 m/s 

2. C. 3 

3. A. Hukum I Newton 

4. A. (1) (2) dan (3) 

5. D. Perubahan Warna 

6. A. 24 km/jam 

7. A. Gravitasi 

8. D. 1 

9. B. Newton  

10. C. Gaya pegas 
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RENCANA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN  

Sekolah  : SMP Negeri 1 Lamuru 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

Materi Pokok   : Sistem Gerak Manusia 

Alokasi Waktu  : 4X Pertemuan 

A.  Tujuan Pembelajaran 

 Menjelaskan Pengertian Gerak 

 Menjelaskan Fungsi Rangka, Sendi, Dan Otot 

 Menyebutkan Bagian-Bagian Rangka Manusia. 

 Mampu menjelasakan berbagai gangguan pada sistem gerak, serta 

upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia 

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

 Media pembelajran berbasis Aplikasi Smart Apps Creator (SAC) 

 Android 

 Alat tulis (misalnya buku, dan pulpen), buku cetak Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas VIII 

C. PERSIAPAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA                       

PEMBELAJARAN Smart Apps Creator (SAC) 

1. Guru membuat materi melalui aplikasi Smart Apps Creator (SAC). 

2. Sumber belajar yang digunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam                

Kelas VIII  

3. Selanjutnya guru dishare/dikirim kepada peserta didik melalui aplikasi 

Whatsaap/Telegram 

4. Peserta didik menginstal media pembelajaran   Smart Apps Creator(SAC) 

di handphone mareka 

5. Peserta didik dapat mengakses materi tanpa menggunakan koneksi internet 

kapan dan di mana saja. 
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D. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Inti Kegiatan Penutup 

-  Guru masuk ke kelas 

dengan mengucapkan 

salam dan menyapa               

peserta didik. 

- Guru mengkondinisikan 

kelas kedalam situasi 

belajar, diawali dengan 

berdoa bersama yang 

dipimpin oleh ketua         

kelas, kemudia guru 

memeriksa kehadiran 

peserta didik 

- Guru menjelaskan 

secara garis besar 

materi pembelajaran 

yang akan di pelajari 

1. Siswa menyimak 

materi 

pembelajaran 

tentang sistem 

gerak pada 

manusia  di 

android masing-

masing. 

2. Setelah                    

menyimak materi 

yang diberikan, 

Siswa dan guru 

melakukan 

diskusi atau Quizz 

melalui Aplikasi 

Smart Apps 

Creator (SAC). 

  

- Peserta didik membuat             

rangkuman/simpulan                            

pelajaran tentang                  

point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru di 

lakukan.  

- Pendidik meberikan tugas 

tambahan kepada peserta 

didik (PR) 

 

Catatan :  

Selama pembelajaran  berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam  

Pembelajaran yang meliputi sikap: teliti, disiplin, tanggung jawab 

 

 

 

 

E. D . PENILAIAN  

 Sikap ( Spritualdan Sosial) 

 Pengetahuan tes tertulis  

 Keterampilan kinerja 

 

  

  Lamuru juli 2022 

 

 

Mengetahui,   

Kepala SMP Negeri 1 Lamuru  
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 ARDIANTO,S.Pd HJ.KARTINI,S.P 

 NIP. NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

DATA HASIL PENELITIAN 
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Daftar Hadir Siswa 

 

No  

 

Nama  

 

Pertemuan  

I II III 

1.  A.MUHAMMMAD FAUZI       

2.  ADRIAN DWUNATA       

3.  AERAH ALMAERA       

4.  AHMAD TUO       

5.  AHMAT FADIL        

6.  AIERA KUMARA TUNGGA       

7.  AMELDA LESTARI       

8.  ANDI ASHILAH MUFIDAH       

9.  ANDI WARTA        

10.  ARDI SAPUTRA       

11.  DWI ANGGERAENY B       

12.  EKA WISMA       

13.  FADLI SAPUTRA        

14.  IMELDA AGUSTINA       

15.  LUTHFIAH       

16.  MIFTAHUL JANNAH       

17.  MUH.FARIL       

18.  MUH.ILHAM SAPUTRA       

19.  MUH.ILUL AFDAL      

20.  MUH.IMRAN       

21.  MUHAMMAD AKBAR       

22.  NUR AFIKA        

23.  NURUL AULIA LUTFIYAH       

24.  NURUL SAHIRAH       

25.  QIZYA RESKIYANI       

26.  RUSLANG       

27.  SAFA SAFIRAH       

28.  SARMILA       

29.  SHELVIANI       

30.  SIFA ZAHIRAH        

31.  ST.TASKIYAH ZAHRA       

32.  TALITA KALILAH       

33.  A.TRY SULFYANI       

34.  ADIL RIFANDI       

35.  AHMAD RAMADHAN ROWIS        

36.  ANDI REZKY IRZAN       

37.  ANDI ULFIYAH       

38.  FAREL       

39.  FATUR RAHMAN       

40.  IRWAN       
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41.  M.FARHAN       

42.  M.TAHRIQ       

43.  MANSUR       

44.  MARWANSYAH       

45.  MIFTAHUL JANNAH       

46.  MUH.ALIF ISMAIL       

47.  MUH.EDIL ADHAR       

48.  MUH.RIZAL       

49.  MUH.ARIL       

50.  MUH.ASHAR KADAR       

51.  MUH.RAFA PRATAMA       

52.  NAILA ULPIA       

53.  NAJWA NASASIA PUTRI       

54.  RESKY PRAYA       

55.  RIFAL JUSTIAN       

56.  RIFAT ZULFIKAR       

57.  SAHRUL HISYAM       

58.  SARIWANCA       

59.  SILAMAESA       

60.  SUCI RAMADHANI SAHRA       

61.  ZULFIANTI ILYAS       

62.  INDRA       
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Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa. 

 

No  

 

Aktivitas belajar 

siswa  

Petemuan/ frekuensi Persen (%) 

I II Rata-

Rata 

I II 

1. Siswa yang hadir 

dalam 

pembelajaran 

62 62 62 100 100 

2. Siswa yang                  

memperhatikan               

pada saat proses 

pembelajaran 

50 62 59,5 80,64 100 

3. Siswa yang             

mencatat              

penjelasan guru 

53 60 56,5 37,09 96,77 

4.  Siswa yang 

mengajukan        

pertanyaan 

10 25 17,5 16,12 40,32 

5. Siswa yang               

menjawab                     

pertanyaan 

20 35 27,5 32,25 56,45 

6. Siswa yang 

meminta 

bimbingan guru 

25 50 37,5 40,32 40,32 

7.  Siswa yang aktif 

mengejakan soal  

50 60  

55 

95,16 96,77 

Jumlah presentase aspek siswa 355,23 530,63 

Persentase aktivitas siswa 50,74% 75,80% 

Kategori  Cukup  Baik  
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Hasil Pretest 
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Nilai Pretest yang Tuntas 
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Hasil Postest 
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Daftar Hasil Belajar Siswa  

Nilai Siswa sebelum penggunaan Media Pembelajaran Berbasis aplikasi  

 Smart Apps Creator (SAC) Pretest 

 

No 

 

Nama 

 

 

Nilai 

Akhir 

 

Tuntas/Tidak 

Tuntas 

1.  A.MUHAMMMAD FAUZI 40 TidakTuntas 

2.  ADRIAN DWUNATA 40 Tidak Tuntas 

3.  AERAH ALMAERA 60 Tidak Tuntas 

4.  AHMAD TUO 50 Tidak Tuntas 

5.  AHMAT FADIL 50 Tidak Tuntas 

6.  AIERA KUMARA TUNGGA 50 Tidak Tuntas 
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7.  AMELDA LESTARI 40 Tidak Tuntas 

8.  ANDI ASHILAH MUFIDAH 30 Tidak Tuntas 

9.  ANDI WARTA 60 Tidak Tuntas 

10.  ARDI SAPUTRA 50 Tidak Tuntas 

11.  DWI ANGGERAENY B 50 Tidak Tuntas 

12.  EKA WISMA 50 Tidak Tuntas 

13.  FADLI SAPUTRA 60 Tidak Tuntas 

14.  IMELDA AGUSTINnA 60 Tidak Tuntas 

15.  LUTHFIAH 30 Tidak Tuntas 

16.  MIFTAHUL JANNAH 40 Tidak Tuntas 

17.  MUH.FARIL 60 Tidak Tuntas 

18.  MUH.ILHAM SAPUTRA 40 Tidak Tuntas 

19.  MUH.ILUL AFDAL 50 Tidak Tuntas 

20.  MUH.IMRAN 60 Tidak Tuntas 

21.  MUHAMMAD AKBAR 30 Tidak Tuntas 

22.  NUR AFIKA 30 Tidak Tuntas 

23.  NURUL AULIA LUTFIYAH 40 Tidak Tuntas 

24.  NURUL SAHIRAH 60 Tidak Tuntas 

25.  QIZYA RESKIYANI 30 Tidak Tuntas 

26.  RUSLANG 50 Tidak Tuntas 

27.  SAFA SAFIRAH 40 Tidak Tuntas 

28.  SARMILA 20 Tidak Tuntas 

29.  SHELVIANI 20 Tidak Tuntas 

30.  SIFA ZAHIRAH 20 Tidak Tuntas 

31.  ST.TASKIYAH ZAHRA 60 Tidak Tuntas 

32.  TALITA KALILAH 50 Tidak Tuntas 

33.  A.TRY SULFYANI 10 Tidak Tuntas 

34.  ADIL RIFANDI 50 Tidak Tuntas 

35.  AHMAD RAMADHAN ROWIS 50 Tidak Tuntas 

36.  ANDI REZKY IRZAN 50 Tidak Tuntas 
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37.  ANDI ULFIYAH 50 Tidak Tuntas 

38.  FAREL 60 Tidak Tuntas 

39.  FATUR RAHMAN 60 Tidak Tuntas 

40.  IRWAN 60 Tidak Tuntas 

41.  M.FARHAN 60 Tidak Tuntas 

42.  M.TAHRIQ 50 Tidak Tuntas 

43.  MANSUR 50 Tidak Tuntas 

44.  MARWANSYAH 50 Tidak Tuntas 

45.  MIFTAHUL JANNAH 50 Tidak Tuntas 

46.  MUH.ALIF ISMAIL 40 Tidak Tuntas 

47.  MUH.EDIL ADHAR 40 Tidak Tuntas 

48.  MUH.RIZAL 40 Tidak Tuntas 

49.  MUH.ARIL 40 Tidak Tuntas 

50.  MUH.ASHAR KADAR 40 Tidak Tuntas 

51.  MUH.RAFA PRATAMA 40 Tidak Tuntas 

52.  NAILA ULPIA 40 Tidak Tuntas 

53.  NAJWA NASASIA PUTRI 20 Tidak Tuntas 

54.  RESKY PRAYA 30 Tidak Tuntas 

55.  RIFAL JUSTIAN 30 Tidak Tuntas 

56.  RIFAT ZULFIKAR 30 Tidak Tuntas 

57.  SAHRUL HISYAM 20 Tidak Tuntas 

58.  SARIWANCA 30 Tidak Tuntas 

59.  SILAMAESA 30 Tidak Tuntas 

60.  SUCI RAMADHANI SAHRA 20 Tidak Tuntas 

61.  ZULFIANTI ILYAS 70  Tuntas 

62.  INDRA 70 Tuntas 

 

 

Keterangan :  Tuntas : 2 

  Tidak Tuntas : 60 
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Nilai Akhir = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑚𝑢𝑚
 X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Siswa Sesudah penggunaan Media Pembelajaran Berbasis aplikasi  

 Smart Apps Creator (SAC) Postest 

 

No 

 

Nama 

 

 

Nilai 

Akhir 

 

Tuntas/Tidak 

Tuntas 

1.  A.MUHAMMMAD FAUZI 70 Tuntas 

2.  ADRIAN DWUNATA 70 Tuntas 

3.  AERAH ALMAERA 90 Tuntas 

4.  AHMAD TUO 85 Tuntas 

5.  AHMAT FADIL 70 Tuntas 

6.  AIERA KUMARA TUNGGA 70 Tuntas 

7.  AMELDA LESTARI 80 Tuntas 
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8.  ANDI ASHILAH MUFIDAH 100 Tuntas 

9.  ANDI WARTA 85 Tuntas 

10.  ARDI SAPUTRA 100 Tuntas 

11.  DWI ANGGERAENY B 90 Tuntas 

12.  EKA WISMA 70 Tuntas 

13.  FADLI SAPUTRA 70 Tuntas 

14.  IMELDA AGUSTINA 90 Tuntas 

15.  LUTHFIAH 80 Tuntas 

16.  MIFTAHUL JANNAH 80 Tuntas 

17.  MUH.FARIL 100 Tuntas 

18.  MUH.ILHAM SAPUTRA 80 Tuntas 

19.  MUH.ILUL AFDAL 70 Tuntas 

20.  MUH.IMRAN 70 Tuntas 

21.  MUHAMMAD AKBAR 100 Tuntas 

22.  NUR AFIKA 100 Tuntas 

23.  NURUL AULIA LUTFIYAH 70 Tuntas 

24.  NURUL SAHIRAH 80 Tuntas 

25.  QIZYA RESKIYANI 90 Tuntas 

26.  RUSLANG 90 Tuntas 

27.  SAFA SAFIRAH 100 Tuntas 

28.  SARMILA 70 Tuntas 

29.  SHELVIANI 90 Tuntas 

30.  SIFA ZAHIRAH 90 Tuntas 

31.  ST.TASKIYAH ZAHRA 70 Tuntas 

32.  TALITA KALILAH 70 Tuntas 

33.  A.TRY SULFYANI 70 Tuntas 

34.  ADIL RIFANDI 70 Tuntas 

35.  AHMAD RAMADHAN ROWIS 70 Tuntas 

36.  ANDI REZKY IRZAN 70 Tuntas 

37.  ANDI ULFIYAH 70 Tuntas 
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38.  FAREL 70 Tuntas 

39.  FATUR RAHMAN 70 Tuntas 

40.  IRWAN 80 Tuntas 

41.  M.FARHAN 80 Tuntas 

42.  M.TAHRIQ 80 Tuntas 

43.  MANSUR 90 Tuntas 

44.  MARWANSYAH 90 Tuntas 

45.  MIFTAHUL JANNAH 90 Tuntas 

46.  MUH.ALIF ISMAIL 100 Tuntas 

47.  MUH.EDIL ADHAR 100 Tuntas 

48.  MUH.RIZAL 90 Tuntas 

49.  MUH.ARIL 90 Tuntas 

50.  MUH.ASHAR KADAR 100 Tuntas 

51.  MUH.RAFA PRATAMA 80 Tuntas 

52.  NAILA ULPIA 80 Tuntas 

53.  NAJWA NASASIA PUTRI 80 Tuntas 

54.  RESKY PRAYA 100 Tuntas 

55.  RIFAL JUSTIAN 90 Tuntas 

56.  RIFAT ZULFIKAR 100 Tuntas 

57.  SAHRUL HISYAM 80 Tuntas 

58.  SARIWANCA 70 Tuntas 

59.  SILAMAESA 70 Tuntas 

60.  SUCI RAMADHANI SAHRA 70 Tuntas 

61.  ZULFIANTI ILYAS 70  Tuntas 

62.  INDRA 70 Tuntas 

 

 

Keterangan :  Tuntas : 62 

  Tidak Tuntas : 0 
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Nilai Akhir = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑚𝑢𝑚
 X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Hasil Belajar Dari Pretest ke Postest 

 

No 

 

Nama 

 

 

Nilai                

Pretest (X) 

 

Nilai              

Postest 

(Y) 

1.  A.MUHAMMMAD FAUZI 40 70 

2.  ADRIAN DWUNATA 40 70 

3.  AERAH ALMAERA 60 90 

4.  AHMAD TUO 50 85 

5.  AHMAT FADIL 50 70 

6.  AIERA KUMARA TUNGGA 50 70 

7.  AMELDA LESTARI 40 80 

8.  ANDI ASHILAH MUFIDAH 30 100 

9.  ANDI WARTA 60 85 

10.  ARDI SAPUTRA 50 100 
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11.  DWI ANGGERAENY B 50 90 

12.  EKA WISMA 50 70 

13.  FADLI SAPUTRA 60 70 

14.  IMELDA AGUSTINA 60 90 

15.  LUTHFIAH 30 80 

16.  MIFTAHUL JANNAH 40 80 

17.  MUH.FARIL 60 100 

18.  MUH.ILHAM SAPUTRA 40 80 

19.  MUH.ILUL AFDAL 50 70 

20.  MUH.IMRAN 60 70 

21.  MUHAMMAD AKBAR 30 100 

22.  NUR AFIKA 30 100 

23.  NURUL AULIA LUTFIYAH 40 70 

24.  NURUL SAHIRAH 60 80 

25.  QIZYA RESKIYANI 30 90 

26.  RUSLANG 50 90 

27.  SAFA SAFIRAH 40 100 

28.  SARMILA 20 70 

29.  SHELVIANI 20 90 

30.  SIFA ZAHIRAH 20 90 

31.  ST.TASKIYAH ZAHRA 60 70 

32.  TALITA KALILAH 50 70 

33.  A.TRY SULFYANI 10 70 

34.  ADIL RIFANDI 50 70 

35.  AHMAD RAMADHAN ROWIS 50 70 

36.  ANDI REZKY IRZAN 50 70 

37.  ANDI ULFIYAH 50 70 

38.  FAREL 60 70 

39.  FATUR RAHMAN 60 70 

40.  IRWAN 60 80 

41.  M.FARHAN 60 80 

42.  M.TAHRIQ 50 80 

43.  MANSUR 50 90 

44.  MARWANSYAH 50 90 

45.  MIFTAHUL JANNAH 50 90 

46.  MUH.ALIF ISMAIL 40 100 

47.  MUH.EDIL ADHAR 40 100 

48.  MUH.RIZAL 40 90 

49.  MUH.ARIL 40 90 

50.  MUH.ASHAR KADAR 40 100 

51.  MUH.RAFA PRATAMA 40 80 

52.  NAILA ULPIA 40 80 

53.  NAJWA NASASIA PUTRI 20 80 

54.  RESKY PRAYA 30 100 

55.  RIFAL JUSTIAN 30 90 

56.  RIFAT ZULFIKAR 30 100 
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57.  SAHRUL HISYAM 20 80 

58.  SARIWANCA 30  70 

59.  SILAMAESA 50 70 

60.  SUCI RAMADHANI SAHRA 20 70 

61.  ZULFIANTI ILYAS 70 70 

62.  INDRA 70 70 

JUMLAH   

RATA-RATA   

 

 

Presentase Kenaikan =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 x 100% 
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Titik presentase distribusi t (df = 1-62) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 

2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 

4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 

5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 

6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 

7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 

8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 

9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 

11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 

12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 

13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 

14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 

15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 

16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 

17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 

18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 

19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 

20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 

21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 

22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 

23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 

24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 

25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 

26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 

27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 

28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 

29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 

30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 

31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 

32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 

33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 

34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 

35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 

36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 

37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 

38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 

39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 

40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
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Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 

42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 

43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 

44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 

45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 

46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 

47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 

48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 

49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 

50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 

51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 

52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 

53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 

54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 

55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 

56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 

57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 

58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 

59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 

60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 

61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 

62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 

63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 

64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 

65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 

66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 

67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 

68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 

69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 

70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 

71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 

72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 

73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 

74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 

75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 

76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 

77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 

78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 

79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 

80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 
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Keadaan Populasi 

 

No  

 

Kelas  

 

 

Jumlah Siswa 

 

 

 

VII 

VII A 32 

VII B 13 

  

VIII 

VIII A 32 

VIII B 30 

  

IX 

IX A 32 

IX B 16 

IX C 17 

Jumlah Populasi 172 
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Dokumentasi kegiatan 

 

 

 

Dokumentasi Bersama Guru Mata Pelajaran  
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Dokumentasi Pada Saat Observasi 
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Dokumentasi pada saat Perkenalan Dengan Siswa 

 

 

Dokumentasi proses Evaluasi Pretest 
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Dokumentasi penjelasan materi pembelajaran 
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Dokumentasi proses treatment/perlakuan 
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Dokumentasi proses Postest 
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Media Pembelajaran Smart Apps Creator(SAC) 
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Dokumentasi Bersama Siswa Kelas VIIIB 

 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP  

ARLINA, dilahirkan di Lamuru pada tanggal 19 juni 2000, 

Penulis merupakan anak pertama dari pasangan  Ayahanda 

Anwar dan Ibunda Nasma. Yang beralamat di Libukange, 

Kecematan Lamuru, Kabupaten Bone.Penulis masuk 

sekolah dasar pada tahun 2005 di SDN 163 Lalebata 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dan tamat tahun 2011. Pada tahun yang             

sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lamuru. Dan tamat pada 

tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan pendidikan SMA Negeri 17 Bone dan 

tamat pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai  

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Program Studi Teknologi  Pendidikan S1 pada tahun 2018 dan selesai 

pada tahun 2022 dengan menyelesaikan styudy dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Smart Apps Creator (SAC) Terhadap 

Hasil Belajar IPA Siswa Di SMP Negeri 1 Lamuru Kabupaten Bone” 

  



108 
 

 
 

O

 



109 
 

 
 



110 
 

 
 

 

 



111 
 

 
 

 

 



112 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 
 

 



114 
 

 
 

 



115 
 

 
 

 



116 
 

 
 

 



117 
 

 
 

 



118 
 

 
 



119 
 

 
 

 

 


