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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan “Modul Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis 

Android” ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW.  

Modul ini memiliki keunggulan tersendiri, dengan keadaan 

zaman yang semakin canggih dengan perkembangan teknologi 

menuntut para guru ataupun pengajar menyesuaikan keadaan 

tersebut. Sebagai bentuk inovasi media pembelajaran, mobile 

learning dapat digunakan dalam menunjang kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Media pembelajaran yang sesuai dengan 

keaadan sekarang yaitu media pembelajaran berbasis android.  

Penulis menyadari masih terdapat begitu banyak kekurangan 

dalam penulisan modul ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan modul ini sangat diharapkan. Tidak 

lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

yang telah membantu dalam proses pembuatan dan penyelesaian 

penulisan modul ini. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi 

penulis, siswa, guru, mahasiswa, dosen dan semua pihak di 

lingkungan pendidikan.  

Jakarta,   Agustus 2016  

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini menyebabkan hampir semua aktivitas manusia dapat dikendalikan oleh 

aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan suatu usaha 

yang dapat mempermudah mengetahui ilmu-ilmu tersebut (Wiyono, 2011). 

Tingkat perkembangan perangkat smartphone yang semakin tinggi dan relatif 

semakin murah merupakan faktor pendukung pengguna smartphone 

meningkat. Pengguna smartphone Indonesia juga tumbuh pesat. Lembaga riset 

digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif 

smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta orang. Dengan 

jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif 

smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika 

(Wahyudi, 2015). 

 

Gambar 1.1 Jumlah pengguna smartphone di Indonesia (juta) 
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Data tersebut menunjukkan bahwa tiap tahun pertumbuhan masyarakat 

indonesia tidak bisa lepas dari smartphone. Penggunanya merata semua 

kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa sudah 

mempunyai smartphone dan mampu menggunakannya dengan baik. Hasil 

survey yang dilakukan Opera pada tahun 2013 di Indonesia menujukkan 

bahwa 10% pengguna android adalah umur 13-17 tahun. Hal ini membuktikan 

bahwa anak dengan usia tingkat SMP sampai SMA memiliki perhatian yang 

cukup besar dalam peng-gunaan smartphone. 

Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang meliputi 

guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu 

sama lain. Media merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang tepat dan 

bervariasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

dapat mengurangi sikap pasif siswa. 

Menurut hasil wawancara penulis di berbagai sekolah, siswa jarang 

berkunjung ke perpustakaan dikarenakan rendahnya minat siswa untuk 

membaca karena ketersediaan buku yang ada terlalu tebal sehingga 

menyebabkan siswa malas untuk membaca. Siswa pasti akan membutuhkan 

buku untuk menunjang materi dalam proses pembelajaran. Buku pelajaran 

yang ada saat ini perlu adanya inovasi supaya dapat mengikuti perkembangan 

zaman dan akan memudahkan siswanya untuk belajar, disesuaikan dengan 

kurikulum yang ada di sekolah. Buku paket pelajaran pada umumnya tebal dan 

berat sehingga membuat rendahnya minat siswa dalam membaca. Siswa lebih 

suka yang praktis dan instan. Bahan ajar pembelajaran yang sering digunakan 

di sekolah adalah power point, video pembelajaran, buku teks pelajaran, dan 

LKS (modul). Bahan ajar tersebut tidak bisa sewaktu-waktu digunakan oleh 

siswa dan dirasa kurang praktis.  
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Pemanfaatan media pembelajaran sedapat mungkin dapat diterapkan di 

semua mata pelajaran, termasuk Fisika, Biologi, IPA, Matematika, IPS, dan 

lainnya. Dengan adanya media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Media pembelajaran harus dikemas semenarik mungkin agar 

siswa bisa mudah memahami suatu materi. Salah satu media pembelajaran 

yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah rendahnya minat siswa dalam 

membawa buku ke sekolah adalah pegembangan media berupa buku saku. 

Buku saku dalam bentuk mobile learning akan memudahkan siswa untuk 

belajar dibandingkan buku saku konvensional yang memiliki kelemahan yaitu 

mudah hilang dan berat dibawa kemana-mana. Kurang variatifnya media yang 

dibagikan bukan semata-mata kesalahan guru, namun karena guru kurang 

mengoptimalkan perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi mobile saat ini begitu pesat, salah satu 

perangkat mobile yang saat ini sudah umum digunakan adalah telepon seluler. 

Hampir 90% siswa-siswi sekarang sudah mempunyai telepon seluler yang 

sudah android. Semakin banyaknya siswa yang memiliki dan menggunakan 

perangkat mobile maka semakin besar pula peluang penggunaan perangkat 

teknologi dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi telepon seluler disebut dengan mobile learning. Mobile learning 

merupakan salah satu alternatif pengembangan media pembelajaran. 

Kehadiran mobile learning ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran 

serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari materi yang 

kurang dikuasai di manapun dan kapanpun (Fatimah, 2014:60). Sekarang ini 

belum ada media pembelajaran yang memanfaatkan telepon seluler. Para siswa 

masih banyak yang menggunakan laptop atau bahkan masih ada yang 

menggunakan buku manual untuk menunjang pembelajaran di sekolah.  
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Dengan menggunakan laptop sebagai media pembelajaran akan 

menyulitkan siswa membawa perangkat tersebut karena berat dan terkesan 

repot. Guru pun masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar 

sehingga siswa merasa bosan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. 

Melihat potensi ini, pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan 

telepon seluler adalah dengan membuat mobile learning yang ditujukan untuk 

semua telepon seluler berplatform Android. Alasannya karena operating 

system Android menjelma menjadi sebuah sistem yang paling banyak 

digunakan pada smartphone.  

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang diperuntukkan 

untuk mobile device. Android merupakan sistem operasi yang paling diminati 

di masyarakat karena memiliki kelebihan seperti sifat open source yang 

memberikan kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

(Anggraeni, 2013:13). Pembuatan media pembelajaran berbasis android terdiri 

dari dua yaitu dengan menggunakan pemrograman seperti JDK atau eclipse 

dan menggunakan platform yang sudah tersedia di internet yaitu 

http://appypie.com. 

Online app builder adalah sebuah website yang dapat digunakan untuk 

membantu proses pembuatan aplikasi. Dengan menggunakan online builder 

proses pengembangan aplikasi akan menjadi lebih mudah. Sebagian besar 

proses pembuatan aplikasi melalui online app builder hanya proses drag and 

drop. Karena fitur - fitur seperti layout, icon, dan button sudah tersedia pada 

builder dengan banyak pilihan. Sehingga proses coding tidak terlalu 

diperlukan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. 

Appy Pie adalah sala satu online builder yang tersedia di internet. Appy 

Pie ini dapat mendukung proses pembuatan aplikasi berbasis Android, Mac 

OS, Windows Phone, Blackberry, dan HTML 5. Dalam blog ini akan dijelaskan 
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tutorial untuk membangun sebuah aplikasi berbasis android dengan 

menggunakan Builder Appy Pie. Kita akan mencoba untuk membangun 

aplikasi yang berfungsi sebagai asisten untuk memudahkan proses perkuliahan. 

Appy pie merupakan suatu website yang menyediakan template dalam 

pembuatan aplikasi android secara gratis dan berbayar. Dalam pembuatan 

dengan appy pie harus terkoneksi langsung dengan internet yaitu secara online. 

Materi pembelajaran yang diisi bisa berisi teks, gambar, video, link, dan kuis 

interaktif. 

Fitur - fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah kamus online, 

ensiklopedia, penyimpan jadwal kuliah, chatting room, dan lain-lain. 

 

 

Gambar 1. Platform tampilan appypie 
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Manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis android adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien 

karena praktis bisa dibawa kemana-mana. 

2. Mempermudah peserta didik dalam mencari referensi. 

3. Menarik peserta didik karena isi aplikasi android bisa bermacam-macam 

seperti materi, gambar, video dan kuis interaktif. 

4. Melatih kemampuan atau pengetahuan peserta didik terhadap materi 

melalui kuis interaktif yang terdapat dalam aplikasi android. 
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LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN  

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

Sebelum membuat media pembelajaran, terlebih dahulu untuk mendaftar di 

www.appypie.com. Penyedia aplikasi untuk pembuatan media pembelajaran 

berbasis android secara gratis tetapi dikerjakan harus secara online. 

1. Membuka web www.appypie.com 

 

2. Klik sign up untuk mendaftar 

3. Isi identitas terlebih dahulu, kemudian klik sign up. 

 

http://www.appypie.com/
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4. Buka kotak masuk pada gmail kemudian konfirmasi terlebih dahulu email 

dari appypie  

 

5. Masukkan kode konfirmasi yang sudah dikirimkan lewat gmail, kemudian 

klik verivy 

6. Untuk membuat aplikasi baru, klik create app 

 

7. Pilih education, dan pilih jenis/ platform hp di sebelah kanan (android, 

iphone dll), isikan nama aplikasi yang akan dibuat, kemudian klik next 
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8. Pilih tema yang diinginkan, klik next 

 

9. Isi page yang di inginkan untuk menulis materi 
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10. Page yang tidak akan dipakai, bisa di hapus. Klik pagenya kemudian klik 

gambar tempat sampah (delete), sehingga muncul kotak permission, 

kemudian klik delete 

 

11. Untuk menambahkan text atau materi klik add page, kemudian pilih format 

textpage 

 

 

12. Isi materi pada textpage.  
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13. Untuk mengatur warna text, background, atau banner, klik theme 

customization 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

14. Klik save draft yang ada di kolom kanan atas. Setelah selesai mengisi materi 

alangkah baiknya perlu di save terlebih dahulu agar produk yang kita buat tidak 

hilang, dan dapat dilanjutkan kembali jika ingin menambah konten atau materi 

pada pertemuan selanjutnya 
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PERTEMUAN KEDUA 

Pada pertemuan kedua materi pelatihan melanjutkan dari pertemuan pertama, mengisi 

konten aplikasi android lebih kompleks lagi, seperti menyisipkan link, menyisipkan 

gambar, video, dan kuis interaktif 

1. Untuk menambahkan video/gambar pada text page, klik add image/video, 

kemudian salin alamat url video pada youtube 

 

 

2. Untuk membuat kuis interaktif jangan lupa pada page ditambahkan page quiz. 

3. Setelah selesai mengisi konten (isinya) dan pengaturan kemudian klik save and 

finish, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah. Kemudian pilih yang 

gratis (free) dan klik subscribe now 
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4. Untuk mengisi quiz, klik my apps, klik quiz 

 

5. Isikan pertanyaan, pilihan ganda, dan centang jawaban yang benar, kemudian  

klik next untuk menambahkan pertanyaan 

 

6. Setelah selesai membuat quiz kemudian save 

7. Klik my app, kemudian klik edit app, jika semua program sudah selesai tunggu 

beberapa menit, aplikasi akan dikirimkan ke email anda. Setelah aplikasi 

dikirim, anda bisa download aplikasinya yang formatnya .apk kemudian dapat 

di instal di hp android. 
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