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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kurangnya sumber 

belajar siswa yaitu bahan ajar yang ada disekolah masih berupa buku cetak, 

kurangnya bahan ajar yang memanfaatkan IT seperti bahan ajar interaktif dan 

siswa kekurangan waktu belajar akibat dari penggunaan perangkat mobile yang 

tidak digunakan untuk menunjang pembelajaran. Seharusnya perangkat mobile  

ini dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran agar siswa memiliki sumber 

belajar yaitu dengan pembuatan bahan ajar menggunakan perangkat mobile yang 

dikenal dengan istilah mobile e-learning. Bahan ajar mobile e-learning ini 

dikembangkan dengan pendekatan problem based instruction (PBI) sehingga 

siswa berfikir kristis, analitis, logis dan sistematis untuk menemukan sendiri 

konsep Fisika yang dipelajarinya. Tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk 

menghasilkan bahan ajar berbasis mobile e-learning yang valid, efektif dan 

praktis digunakan dalam pembelajaran fisika kelas X SMA. 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis Research and Development 

(R&D). Objek dari penelitian adalah bahan ajar mobile e-learning dengan 

pendekatan problem based instruction (PBI) yang diujicobakan kepada siswa 

kelas X IPA 6 SMA Negeri 2 Padang yang berjumlah 15 orang. Instrumen 

pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah lembar validitas, lembar 

uji praktikalitas menurut guru fisika, lembar uji praktikalitas menurut siswa, dan 

uji efektivitas berdasarkan tes hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. Teknik 

analisis produk dan data yang digunakan adalah teknik mendeskripsikan, skala 

likert, analisis statistik deskriptif, dan analisis perbandingan berkorelasi. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan empat 

hasil penelitian. Pertaman, desain bahan ajar mobile e-learning terdiri dari 

pengantar, petunjuk siswa, daftar isi, content pretest, bahan ajar mobile e-learning 

yang terbagi menjadi tiga bagian pula yaitu Kegiatan pembelajaran yang disusun 

dengan langkah-langkah pendekatan problem based instruction (PBI), materi ajar 

dan animasi pendukung, evaluasi berupa soal posttest. Kedua, bahan ajar memiliki 

validitas valid dengan nilai rata-rata dari tenaga ahli 79,19. Ketiga, nilai 

kepraktisan bahan ajar mobile e-learning menurut guru fisika sebagai praktisi 

adalah 93,45, nilai kepraktisan menurut siswa 87,40. Keempat, hasil uji efektifitas 

bahan ajar berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data hasil pre-test dan 

ipost-test siswa diperoleh nilai thitung = -11.58 dan ttabel = 1,77 pada taraf nyata 

0,05. Nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel dilihat menggunakan uji pihak kanan, 

hal ini menyatakan bahwa bahan ajar mobile e-learning dengan pendekatan 

problem based instruction (PBI) efektif digunakan dalam implementasi 

pembelajaran fisika. 

 

i 


