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PENDAHULUAN  

 
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang.  

Pendidikan akan menuntun seseorang pada masa depan dan arah 

kehidupannya.  Pendidikan menjadi kebutuhan bagi manusia karena disanalah 

keahlian, minat dan bakat seseorang akan terbentuk, selain itu pendidikan juga 

merupakan upaya untuk menuntun seseorang pada kodratnya agar mereka 

mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia.  

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk 

menuntut ilmu agama dengan baik dan benar. Menuntut ilmu agama 

merupakan bentuk ibadah karena Islam akan meninggikan derajat orang-orang 

yang berilmu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam,  

  
“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim 

perempuan” (HR. Ibnu Majah No. 224, dari sahabat Anas Bin Malik RA 

dishohihkan Al-Albani dalam shohih Al-Jaami’ish Shaghiir No. 3913).   
 

Menuntut ilmu agama menjadi prioritas untuk   dipelajari, namun bukan 

berarti ilmu lain diabaikan.  Ilmu akan menjadi bekal bagi kita baik di dunia 

maupun akhirat.  Ilmu itu ibaratkan pohon rimbun yang sengaja ditanam untuk 

menghasilkan buah.  Sebagaimana dengan seorang anak, mereka menuntut 

ilmu dengan baik dan akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang akan 

mereka amalkan dan ini akan menjadi amal jariyah bagi kedua orangtua yang 

telah menanamkan ilmu pada anaknya.  Sebagai orang tua memiliki tugas 

memberikan pendidikan yang layak terutama pendidikan agama dan memilih 
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tempat pendidikan yang terbaik tingkat Sekolah Dasar.  Pada tingkat ini tidak 

sekedar harus bisa menguasai dalam menulis, membaca maupun berhitung 

namun yang paling utama adalah kepribadian agama.  

Strategi pembelajaran merupakan salah satu pendukung dalam proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak monoton atau 

membosankan, serta dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan, mendorong motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajarnya.  

Strategi pembelajaran adalah suatu upaya yang sistematis dan dilakukan 

secara efektif untuk mendapatkan keberhasilan proses pembelajaran.  Dalam 

pelaksanaan proses pendidikan strategi pembelajaran sangat bervariasi yang 

dapat digunakan oleh guru untuk mendorong motivasi peserta didik, namun 

nyatanya strategi yang digunakan masih bersifat konvensional yakni, guru 

hanya menyajikan pembelajaran dengan penuturan lisan terhadap peserta 

didik. Hal ini dianggap lebih mudah untuk dilakukan oleh guru.  Dalam kondisi 

saat ini guru dituntut untuk lebih inovatif menyajikan materi pembelajaran, 

selain itu bisa menyusun teknik pembelajaran yang tepat dan menciptakan 

suasana belajar yang bebas gangguan namun tetap ada proses diskusi yang 

nyaman dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Seperti kita ketahui 

bahwa gaya belajar pada peserta didik sangat bervariasi yakni, gaya belajar 

visual dimana gaya belajar ini berfokus pada indera penglihatan, gaya belajar 

audiotori dimana gaya belajarnya menekankan pada suara dibandingkan 

dengan tulisan, selanjutnya gaya belajar kinestetik yakni gaya belajar mengacu 

pada visual namun lebih detail berupa gerakan. Media pembelajaran 

merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, hal 

tersebut merupakan tanggungjawab guru agar bisa menciptakan pembelajaran 

yang efektif, efisien dan menyenangkan.  Salah satu kendala yang dirasakan 

oleh guru adalah kemampuan dalam mengembangkan media yang digunakan 

karena masih berada dalam tahap adaptasi media, dimana guru masih harus 

belajar mengetahui, menggunakan dan mengaplikasikan. Hal ini menjadi dasar 

permasalahan yang serius karena dapat menghambat keefektifan, efisiensi 

serta ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran.  Sebagai seorang 

guru tidak boleh buta akan kemajuan media pembelajaran karena hal ini 

merupakan cerminan dari keprofesionalan guru. 

Pada era digitalisasi saat ini, belajar lebih sederhana, praktis dan 

menyenangkan menggunakan android.  Penggunaan android tidak hanya 

digunakan oleh orang dewasa saja akan tetapi anak-anak pun pintar dalam 

mengoperasikan. Kaitannya dengan pembelajaran, android dapat digunakan 

sebagai alat yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang praktis, mudah, 

menarik dan menyenangkan. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 seperti 

saat ini, peserta didik dapat memanfaatkan waktunya dengan belajar di rumah. 
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Disini guru dan orangtua dapat memanfaatkan media pembelajaran digital 

yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar di rumah.  

Salah satu media pembelajaran yang mudah, praktis, menarik, kreatif, dan 

inovatif untuk menunjang perkembangan hasil belajar peserta didik adalah 

media pembelajaran berbasis android . media pembelajaran berbasis android 

digunakan sebagai media belajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun.  

Menghadapi peserta didik dengan rentang usia 7-11 tahun dimana mereka 

mulai berpikir kreatif dan inovatif serta lebih menyukai action (beraksi), hal ini 

sangat dibutuhkan strategi pembelajaran yang baik dan tepat.  Pada usia ini 

peserta didik memiliki perkembangan yang cepat dan bergerak sesuai dengan 

yang mereka inginkan untuk mengetahui hal baru. Dalam tahapan ini peserta 

didik mengalami perkembangan kognitif yang ditandai dengan perkembangan 

pemikiran yang terorganisir dan rasional.  Pada tahap ini peserta didik 

menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada 

objek fisik.  Meskipun peserta didik bisa memecahkan masalah dengan cara 

logis namun mereka belum bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis.  

Pendidikan Agama Islam termasuk materi perilaku terpuji diharapkan 

program ini menambah nilai agama peserta didik.  Sikap terpuji merupakan 

perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama islam, setiap anak harus 

memiliki perilaku terpuji karena perilaku sebagai cerminan diri.  Orang yang 

berprilaku terpuji akan dicintai Allah Subhanahu Wa taa’la dan disayangi oleh 
sesama.  Seseorang yang berprilaku terpuji akan bahagia di dunia dan akhirat.  

Jika seorang anak memiliki sikap terpuji dan berakhlakul karimah dalam 

kegiatan sehari-harinya akan senantiasa dicintai.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SDIT Ar-Rohmaniyah Bogor 

memberikan sarana pembelajaran yakni dengan mengembangkan media 

pembelajaran interaktif berbasis android.  Media pembelajaran interaktif 

berbasis android dikembangkan dengan tujuan agar meningkatkan keefektifan 

dan efisiensi pembelajaran.  Pemilihan media pembelajaran berbasis android 

ini diharapkan agar peserta didik akan lebih baik belajar dengan dilakukan 

secara mandiri berfokus pada penguasaan tujuan sehingga peserta didik akan 

mudah memperoleh sumber belajar.  Program ini didasari oleh pembelajaran 

mandiri berpusat pada peserta didik (student centre) jadi mereka bisa 

mengeksplor pengetahuan dan keterampilan mereka dan memilih bahan 

belajar serta perkembangan belajarnya.  Namun, untuk pendidikan sekolah 

dasar membutuhkan pendampingan orang tua dengan pengawasan guru.  

Media pembelajaran interaktif berisi kegiatan pembelajaran media untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran dengan media ini dipilih sebagai solusi 

inovatif dalam mengatasi permasalahan, karena dengan ini peserta didik bisa 
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belajar sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kecepatan masing-masing. 

Dengan demikian peserta didik bisa mengefektifkan dengan gaya belajar 

masing-masing agar pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan, selain itu 

diharapkan agar proses pembelajaran tidak membosankan dan terasa lebih 

menarik.  

Dalam menggunakan media pembelajaran interaktif peserta didik bisa 

berdiskusi ketika mendapat kesulitan dengan teman, orang tua ataupun guru.  

Tugas guru disini adalah sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan 

bantuan dalam memperlancar proses pembelajaran dan sebagai narasumber 

yang baik ketika diperlukan.  Media pembelajaran interaktif menyediakan 

fasilitas slide untuk memberikan informasi atau pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik dengan fasilitas animasi dan dimodifikasi 

dengan menarik agar membantu peserta didik menguasai tujuan pembelajaran 

secara lebih spesifik.  Dalam media pembelajaran interaktif berbasis android 

dilengkapi dengan fasilitas font picture, effeck dan sound untuk membuat 

tampilan menjadi lebih bagus sehingga dapat menarik perhatian peserta didik 

dengan apa yang disajikan.  

Media pembelajaran interaktif berfungsi sebagai sarana belajar mandiri 

agar peserta didik dapat belajar  sesuai dengan kemampuan dan kecepatan 

masing-masing.  Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media 

pembelajaran interaktif berbasis android dimana peserta didik bisa 

berpartisipasi aktif dan lebih menyenangkan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

  



 

 

 

 
 

METODOLOGI 

 
Pengembangan bahan ajar berupa media pembelajaran interaktif berbasis 

android menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil 

produk tertentu, serta menguji keefektifan dari produk tersebut dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

A. LANGKAH-LANGKAH RISET PENGEMBANGAN  

Pada penelitian ini, penulis menyusun langkah-langkah penelitian sesuai 

tahapan pada model pengembangan penelitian pada tesis ini, yakni 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android. proses 

penelitian  dalam pendekatan  sistem dapat melakukan berbagai tahapan yang 

simultan sesuai dengan tahapan prosedur dalam penelitian dan 

pengembangan 

1. Langkah-langkah Prosedural Model Borg & Gall dan Dick & Care 

Model yang menjadi acuan yakni model penelitian R&D model Borg and 

Gall kombinasi Dick and Carey. Kedua model ini dipadukan dan diterapkan 

untuk menghasilkan sebuah model pengembangan yang sederhana.  Menurut 

Borg and Gall dalam Deanna L. Gooch (2012: 85) ada sepuluh langkah dalam 

mengembangkan produk (produk pembelajaran), yaitu: 1) Research and 

Information colletion (penelitian dan pengumpulan data) 2) 

Planning (perencanaan) 3) Develop Preliminary form of 

Product (pengembangan draft produk awal) 4) Preliminary Field Testing (uji 

coba lapangan awal) 5) Main Product Revision (revisi hasil uji coba) 6) Main 

Field Testing (uji lapangan produk utama) 7) Operational Product 

Revision (revisi produk) 8) Operational Field Testing (uji coba lapangan skala 
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luas/uji kelayakan) 9) Final Product Revision (revisi produk final) 10) 

Disemination and Implementasi (Desiminasi dan implementasi). Model 

pengembangan desain instruksional  yang digunakan dalam pengembangan 

media pembelajaran interaktif ini adalah model pengembangan Dick and Carey 

yang terdiri dari sepuluh langkah pengembangan, yaitu : Model 

pengembangan yang digunakan dalam pengembangan modul pembelajaran ini 

adalah model pengembangan Dick dan Carey. Model ini terdiri atas 10 langkah, 

yaitu: (1) mengidentifikasi tujuan instruksional umum, (2) melakukan analisis 

pembelajaran, (3) mengidentifikasi prilaku dan karakteristik awal pembelajar, 

(4) merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus, (5) mengembangkan item-item 

tes acuan patokan, (6) mengembangkan strategi pembelajaran, (7) 

mengembangkan dan menulis bahan pembelajaran, (8) mendesain dan 

melaksanakan evaluasi formatif, (9) merevisi kegiatan pembelajaran, 10) 

Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif .  

 

Tabel 2.1 

Perpaduan Borg and Gall dan Dick and Carey 

No Langkah Borg 

and Gall 

Model 

Gabungan 

Langkah Dick and Carey 

1. Penelitian 

awal dan 

pengumpulan 

informasi  

1. Studi 

pendahulu

an 

1. Mengidentifikasi tujuan 

umum pembelajaran 

2. Melaksanakan analisis 

pengajaran 

3. Mengidentifikasi tingkah 

laku masukan dan 

karakteristik Peserta didik 

2. Perencanaan  2. Perencana

an 

4. Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

5. Mengembangkan butir-

butir tes acuan patokan 

6. Mengembangkan strategi 

pengajaran 

7. Mengembangkan dan 

memilih material 

pengajaran 

3. Pengembanga

n Produk 

Awal 

3. Desain 

Model  

8.  Mendesain dan 

melaksanakan evaluasi 

formatif 

9.   Merevisi bahan 4. Uji Coba 4. Validasi 
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Lapangan 

Awal 

Pakar dan Uji 

One to One 

pembelajaran 

5. Revisi Produk 

Utama 

5. Revisi 

Model 

6. Uji Coba 

Lapangan 

Utama 

6. Uji 

Kelompok 

Kecil 

7. Revisi Produk 

Operasional 

7. Revisi 

Model 

8 Uji Coba 

Lapangan 

Operasional 

8. Uji 

Kelompok 

Besar 

9 Revisi Produk 

Akhir 

9. Revisi dan 

Produk Final 

10 Implementasi   10. 

Implement

asi  

(Uji Coba) 

10. Mendesain dan 

melakukan evaluasi 

sumatif 

 

 
Gambar 2.1 

Model Pengembangan Media Interaktif Berbasis Android (Kombinasi Model Borg 

and Gall dan Dick and Carey) 
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Tabel 2.2 

Matriks Langkah Penelitian Menggunakan Prosedur Borg and Gall 

No. Tahap Penelitian Keterangan 

1. Reserch and Information 

Collection (Penelitian 

Pendahuluan dan 

Pengumpulan informasi ) 

1. Mengadakan pengamatan secara 

langsung. 

2. Melakukan wawancara dengan 

guru.  

3. Membagikan kuisioner untuk 

guru. 

2. Planning (Perencanaan) 1. Perencanaan produk.  

2. Menganalisis kajian pustaka.  

3. Merumuskan tujuan. 

3. Develop Preliminary Form 

of Product 

(Pengembangan Produk 

Awal) 

1. Melakukan pengembangan 

produk awal.  

2. Merancang produk berupa 

prototype.  

3. Menyusun alat evaluasi produk 

(instrumen validasi).  

4. Preliminary Field Testing 

Uji Coba Awal (One to 

One) 

Melakukan uji coba awal untuk 

memperoleh masukan maupun saran 

tentang produk yang telah dihasilkan. 

1. Melakukan validasi ahli materi, ahli 

media dan desain instruksional.   

2. Uji one to one dengan jumlah 

peserta didik 3 orang 

5. Main Product Revision 

(Revisi Model)  

Melakukan revisi untuk memperbaiki 

produk.  

6. Main Field Testing (Uji 

Coba Skala kecil)  

Melakukan uji coba untuk mencari 

apakah masih ada kekurangan pada 

produk. Melakukan uji small group 

dengan jumlah 10 peserta didik. 

7. Operational Product 

Revision (Revisi Model)  

Melakukan revisi untuk memperbaiki 

produk  

8. Operational Field Testing 

(Uji Coba Skala besar)  

Melakukan uji coba untuk mencari 

apakah masih ada kekurangan pada 

produk. Uji skala besar dengan jumlah 

30 peserta didik.   

9. Final Product Revision 

(Revisi Final) 

Produk telah siap digunakan sebagai 

pembelajaran untuk peserta didik. 
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10. Diseminitiond and 

Implementation 

(Diseminasi dan 

Implementasi) 

Melakukan uji coba untuk melihat 

keefektifan media pembelajaran 

dengan melakukan uji pretes dan 

posttes. Uji coba efektivitas ini 

dilakukan kepada 30 peserta didik.  

 

B. TEKNIK ANALISIS DATA  

Penulis menggunakan dua jenis data yakni data kualitatif dan data 

kuantitatif.  

1. Data Kualitatif  

Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil 

review ahli materi pembelajaran, ahli media, ahli desain instruksional dan, 

peserta didik.  

Data atau informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diidentifikasi 

dan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi penilaian dan jawaban pada 

kuisioner. Selanjutnya data tersebut diproses dengan jumlah yang diharapkan 

sehingga diperoleh persentase atau dapat ditulis dengan rumus sebagai 

berikut:  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) = 𝑆𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥 100% 

 

Adapun skala yang digunakan dalam penilaian untuk menguji media 

pembelajaran interaktif berbasis android , yakni sebagai berikut:  

Tabel 2.3 

Kriteria Interpretasi Skor 

Presentase pencapaian  

Skala 

nilai 

 

Interpretasi 

80 – 100 % 5 Sangat Layak 

60 – 79% 4 Layak 

40 – 59% 3 Kurang Layak 

20 – 39% 2 Tidak  Layak 

0 – 19% 1 Sangat Tidak Layak 

 

2. Data Kuantitatif   

Pada penelitian ini, data dianalisis melalui perhitungan presentase skor 

nilai jawaban setiap item  pertanyaan yang diberikan kepada validator , praktisi 

pembelajaran dan peserta didik. Data-data berupa penilaian yang diberikan 

oleh validator dan praktisi pembelajaran yang diperoleh dari angket, 
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selanjutnya dianalisis menggunakan rumus untuk pengolahan data dengan 

menghitung rata-rata jawaban berdasarkan penilaian yang diberikan. Untuk 

mengolah data dilakukan dengan menggunakan rumus presentase berikut:  

 𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥 100% 

 

Hasil data dari rumus di atas, kemudian dianalisis menggunakan kategori 

kelayakan berdasarkan kriteria berikut:  

Tabel 3. 1  

Kriteria Kelayakan Media Pembelajaran Interaktif 

Presentase   Kualifikasi   

81%-100% Sangat Layak 

61%-80% Layak 

41%-60% Cukup layak 

21%-40% Tidak Layak 

<21% Sangat Tidak Layak 

 

Media pembelajaran interaktif berbasis android dikatakan layak apabila 

nilai akhir dari lembar validasi >61%, termasuk kategori sangat layak bila nilai 

akhir mencapai >81% (Arikunto, 2009:35).  

Untuk melihat efektivitas pembelajaran digunakan rumus uji N-Gain score. 

 𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 

 

Data tersebut selanjutnya dikategorikan sesuai dengan tingkatan, sesuai 

dengan tabel berikut: Archambault dalam (Sudrajat, 2020).  

Tabel 3. 2  

Kategori N-Gain 

Nilai N-Gain Kategori 

g> 0.7 Tinggi 

0.3 ≤ g ≤ 0.7 Sedang 

g<0.3 Rendah 

 

Selanjutnya, hasil N-Gain tersebut diubah dalam bentuk persen yang dikali 

dengan 100. Hasil tersebut akan ditafsirkan sesuai dengan efektivitas proses 

pembelajaran sesuai dengan tabel di bawah ini :  



 

 Metodologi | 11 

Tabel 3. 3  

Konversi Tingkatan Efektivitas 

Nilai N-Gain Kategori 

<40 Tidak Efektif  

40-55 Kurang Efektif  

56-75 Cukup Efektif 

>76 Efektif  

Sumber: Hake, R. R. 1999 

Sedangkan Media pembelajaran interaktif berbasis android pengukuran 

dengan angket yang memuat 30 soal dengan alternatif pilihan jawaban yaitu 

benar (1) dan salah (0). Skor yang didapat dikonversikan dalam skala 100 

dengan rumus . Kategori tingkat Media pembelajaran interaktif. Lalu data yang 

ada dianalisa dengan menghitung rata-rata skor yang diperoleh. 

 

 

 

 𝑥 = ΣxN  

Keterangan:  �̅�  = nilai rata-rata,  

Σ𝑥  = Jumlah nilai.  
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KAJIAN TEORI 

 
A. KONSEP PENGEMBANGAN MODEL   

1. Pengertian Pengembangan Model  

Seels and Richey dalam Sumarno (2012:83) mengemukakan bahwa 

pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi 

rancangan ke dalam bentuk fisik. Nadler dalam Hardjana (2011:11) 

mengartikan bahwa pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang 

diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk 

meningkatkan kinerja.  

Menurut Sugiyono (201:407), metode penelitian dan pengembangan atau 

dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut. Selanjutnya, Borg and Gall (1983:772) mendefinisikan 

penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dalam 

penelitian ini terkait dengan teknologi pendidikan dalam pembelajaran dan 

merupakan salah satu ranah dalam bidang teknologi pendidikan, dimana 

pengembangan merupakan proses desain dalam bentuk produk (bentuk fisik), 

dengan kata lain pengembangan membuktikan adanya suatu perubahan 

secara teori yang sesuai uang bertujuan dan terkait dalam proses 

pembelajaran, yang pada hakikat dapat menciptakan produk baru agar mampu 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian pengembangan, dapat disimpulkan 

bahwa, pengembangan adalah suatu upaya yang sistematis untuk membuat, 

merancang dan menciptakan suatu program dan diharapkan mampu mencapai 

tujuan pembelajaran dengan menghasilkan suatu produk.  
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik penelitian 

pengembangan yakni sebagai berikut:  

1) Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan 

dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran 

sebagai pertanggung jawaban profesional dan komitmennya terhadap 

pemerolehan kualitas pembelajaran. 

2) Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi peserta didik. 

3) Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, dan 

uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang 

dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses 

pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya 

dideskripsikan secara jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara 

akademik. 

4) Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media 

pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara 

sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. 

 

Penelitian pengembangan ini sesuai dengan tujuan dari pengembangan 

yakni, membuat produk pendidikan berupa media pembelajaran interaktif 

Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik Sekolah Dasar Islam Terpadu, 

sebagai sarana dalam proses pembelajaran. melalui penelitian ini media 

pembelajaran interaktif ini dapat diaplikasikan dan dikembangkan oleh guru 

menyesuaikan kondisi proses pembelajaran.  

 

2. Model Pengembangan  

Model dapat diartikan sebagai representatif baik visual maupun verbal. 

Model menyajikan informasi yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana 

dan mudah (Setyosari, 2015:282). Dengan adanya suatu model, seseorang bisa 

lebih memahami sesuatu dari pada dengan penjelasan-penjelasan yang 

panjang. Model dapat memberikan rancangan kerja untuk pengembangan 

teori dan penelitian, ini akan memudahkan untuk memperoleh sejumlah 

masukan guna menyempurnakan produk yang akan dihasilkan. Pengembangan 

model merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang dihasilkan.  

Miarso (2005:50) mengemukakan bahwa model adalah sebuah hal yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau sebuah materi pembelajaran yang 

dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta 

pembelajaran. 
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Dapat disimpulkan bahwa pengembangan model adalah usaha penemuan, 

perbaikan atau pengembangan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) 

menurut kaidah-kaidah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan 

formulasi yang dikehendaki.  Pengembangan model dapat dilakukan untuk 

kepentingan pembelajaran dan menemukan suatu perubahan. Pengembangan 

model dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik.  

a. Model prosedural adalah model secara deskriptif yang menggambarkan 

langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu 

produk (Setyosari, 2015:284). Model ini dapat dijumpai dalam model 

rancangan pembelajaran, misalnya model Dick and Carey, Model Borg and 

Gall dan Model ADDIE. 

b. Model konseptual adalah model bersifat analisis yang menjelaskan 

komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan antar 

komponen yang saling berkaitan. Model ini dapat dijumpai dalam model 

rancangan pembelajaran, yakni model R2D2. Model ini memperlihatkan 

hubungan antar konsep dan tidak terdapat urutan yang secara bertahap, 

urutan tersebut bisa dimulai dari langkah manapun sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Model toritik yang menggambarkan kerangka berpikir didasarkan pada 

teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model ini menampilan 

hubungan bervariasi antar komponen dalam situasi yang merupakan 

kuantifikasi dari berbagai komponen yang saling mempengaruhi produk. 

 

Tabel 3.1 

Perbandingan Model Pengembangan 

No. Klasifikasi 

Model 

Konsepsi Karakteristik 

1 Model 

Prosedural  

Menampilkan deskripsi langkah 

yang didasarkan pada 

pengetahuan untuk menghasilkan 

suatu produk.  

 

Deskriptif 

Berurutan 

Sistematis 

Posivistis 

Serial 

2 Model 

Konseptual  

Menampilkan deskriptif  verbal 

sebuah pandangan atas realitas 

yang tidak memberikan 

penjelasan secara penuh 

meskipun komponen yang relevan 

disajikan dan didefinisikan secara 

 

 

 

Teoritis-

analisis 

Sistematis 
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penuh.  Konstrutivistik 

Reflektif 

3 Model 

Teoritik  

Menampilkan hubungan 

bermacam-macam komponen 

dalam suatu situasi yang 

merupakan kuantifikasi berbagai 

komponen yang mempengaruhi 

suatu produk.  

Logis 

Rasionalistis 

Kuantifikasi 

Sistematis 

 

Dalam Teknologi Pendidikan pengembangan model berada pada kawasan 

desain. Tujuan utama dalam membuat ataupun mengembangkan taksonomi 

adalah untuk mempermudah proses komunikasi (Bloom, 1956: 10-11).  

Pesatnya perubahan dan penyesuaian teknologi menuntut terjadinya alih 

pengetahuan dari teknologi satu kepada yang lainnya. Dengan mengidentifikasi 

lingkup pengembangan taksonomi sebagai praktisi pendidikan dapat 

memecahkan permasalahan dan dapat mengidentifikasi kelemahan teori 

dalam menunjang produk teknologi pendidikan.  

Dalam membuat produk pendidikan terdapat pada kawasan desain, hal ini 

merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk 

menciptakan strategi dan produk yang baik sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Kawasan desain ini terdiri atas:  

a. Desain sistem pembelajaran  

Prosedur yang terorganisasi dan bersifat sistematis untuk menganalisis, 

merancang, mengembangkan, pelaksanaan dan penilaian. Desain ini 

memiliki dua makna yaitu pada tingkatan makro dan mikro. Desain sistem 

pembelajaran merupakan prosedur yang linier dan berulang-ulang yang 

bersifat konsisten. Proses pada setiap langkah harus dilengkapi dalam hal 

pelayanan sebagai pemeriksaan dan keseimbangan pada desain sistem 

pembelajaran.  

b. Desain pesan  

Merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar 

terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan, dengan 

memperhatikan prinsip perhatian, persepsi dan daya tangkap.  

c. Strategi pembelajaran  

Yaitu, spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan proses 

pembelajaran dalam suatu mata pelajaran.  

d. Karakteristik peserta didik  

Aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi 

terhadap efektivitas proses pembelajaran yang mencakup keadaan sosio-

psiko dan fisik peserta didik.  
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Gambar 3.1 

Kawasan Desain 

 

Desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. 

Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari 

sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau 

berbentuk produk.  

Berikut dijelaskan beberapa model pengembangan yang dapat digunakan 

dalam model desain pembelajaran, yaitu: 

1. Model Dick and Carey  

Model Dick and Carey merupakan model desain instruksional, 

dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model 

penelitian dan pengembangan Dick & Carey merupakan salah satu dari model 

prosedural yakni model yang menyarankan agar penerapan prinsip 

desain/rancangan instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang 

harus dijalani secara berurutan. Langkah-langkah utama dari model desain 

sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick & Carey adalah 1) 

mengidentifikasi tujuan instruksional, 2) melakukan analisis instruksional, 3) 

menganalisis karakteristik mahasiswa dan konteks, 4) merumuskan tujuan 

instruksional khusus, 5) mengembangkan instrumen penilaian, 

6)  mengembangkan strategi instruksional, 7) mengembangkan dan memilih 

bahan instruksional yang sesuai, 8) merancang dan melakukan evaluasi 

formatif, 9) melakukan revisi pembelajaran, dan 10) merancang dan 

melakukan evaluasi sumatif. 
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Gambar 3.2 

Langkah-langkah Desain Pembelajaran Model Dick and Carey 

 

a. Identifikasi Tujuan (Identify Instructional Goal’s) 

Langkah pertama model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar 

siswa dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program 

instruksional. Tujuan instruksional bisa diuraikan mulai dari daftar tujuan, 

analisis kinerja, penilaian kebutuhan, dari pengalaman praktis dengan 

kesulitan belajar peserta didik, analisis orang-orang yang melakukan 

pekerjaan/job analysis, atau dari persyaratan lain sebagai instruksi baru.  

b. Melakukan analisis Instruksional (Conduct Instructional Anlysis) 

Proses analisis instruksional bertujuan untuk menentukan keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap/karakter yang diketahui sebagai perilaku 

masukan/entry behaviors, yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa 

memulai instruksional. Peta konsep akan menggambarkan hubungan di 

antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi. 

c. Analisis Siswa dan lingkungan (Analyze Learners and Contexts) 

Di tahap ini, dilakukan analisis siswa, analisis konteks dimana mereka akan 

belajar dan analisis konteks dimana mereka akan menggunakannya. Pilihan 

peserta didik, keterampilan dan sikap yang sudah dimiliki akan digunakan 

untuk mendesain strategi instruksional. 

d. Merumuskan Tujuan Performansi (Write Performance Objectives) 

Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang 

diidentifikasi dalam analisis instruksional, keterampilan yang harus 

dipelajari, kondisi dimana keterampilan yang harus dilakukan dan kriteria 

untuk kinerja yang sukses. 
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e. Pengembangan Tes acuan Patokan (Develop Assesment Instrument) 

Berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, langkah ini adalah 

mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar (tes acuan patokan) 

untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan. 

Penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang 

digambarkan dalam tujuan dan penilaian yang diminta. 

f. Pengembangan Siasat Instruksional (Develop Insstructional Strategy) 

Bagian-bagian dari strategi instruksional menekankan komponen untuk 

mengembangkan belajar siswa termasuk aktivitas pra instruksional, 

presentasi isi, partisipasi siswa, penilaian, dan tindak lanjut. 

g. Pengembangan atau Memilih Material Instruksional (Develop and Select 

Instructional Materials) 

Dengan istilah bahan instruksional kita sudah termasuk segala bentuk 

instruksional seperti modul, panduan guru, overhead transparansi, CD 

video, multimedia berbasis komputer, dan laman website untuk 

instruksional jarak jauh/online. 

h. Merancang dan Melaksanakan Penilaian Formatif (Design and Conduct 

Formative Evaluation of Instruction) 

Ada tiga jenis evaluasi formatif yaitu penilaian satu-satu, penilaian 

kelompok kecil dan penilaian uji lapangan. Setiap jenis penilaian 

memberikan informasi yang berbeda bagi perancang untuk digunakan 

dalam meningkatkan instruksional. Teknik yang sama bisa diterapkan pada 

instruksional atau penilaian formatif terhadap bahan di kelas.  

i. Revisi Instruksional (Revise Instruction) 

Strategi instruksional selanjutnya dapat ditinjau ulang dan sehingga semua 

pertimbangan dan penilaian ini dilampirkan ke dalam revisi instruksional 

agar tercipta alat instruksional yang lebih baik dan efektif.  

j. Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design and Conduct 

Summative Evaluation) 

Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat 

yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan 

atau diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. 

 

2. Model ASSURE  

Model ASSURE merupakan langkah merencanakan pelaksanaan 

pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan 

penggunaan teknologi dan media. Model ASSURE menggunakan tahap demi 

tahap untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari 

nama model tersebut, yaitu ASSURE. Menurut Smaldino (2007:86) A yang 

berarti Analyze learners, S berarti State standard and Objectives, S yang kedua 
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berarti Select strategi, technology, media, and materials, U berarti Utilize 

technology, media and maerials, R berarti Require learner participation dan E 

berarti Evaluated and revise 

 

 
Gambar 3.3 

Langkah-langkah  Desain Pembelajaran Model ASSURE 

 

a. Anlyze Learner (Analisis Pelajar) 

Analisis siswa, langkah pertama dalam perencanaan untuk mengetahui dan 

menganalisis siswa sehingga bisa diasosiasikan hasil belajarnya nanti, yang 

lebih penting diperhatikan adalah (1) karakteristik umum, (2) kemampuan 

khusus, (3) gaya belajar. Gaya belajar yang dimiliki pebelajar adalah 

beragam, baik itu kecerdasan majemuk, kekuatan konseptual, kebiasaan 

memproses informasi, motivasi, dan faktor fisiologis. 

b. State Objectives (Menyatakan Tujuan) 

Langkah selanjutnya menentukan standar tujuannya sespesifik mungkin. 

Disini sangat penting memulai pembelajaran dengan menyusun kurikulum 

dan teknologi (nets for students) disesuaikan dengan menyusun kurikulum 

daerah berdasarkan kurikulum nasional. Tahapan tujuan menyatakan 

tujuan yang harus difokuskan pada kognitif, afektif dan psikomotorik yang 

nantinya akan dimiliki peserta didik. 
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c. Select Methods, Media and Material (Memilih Metode, Media dan Bahan) 

Pemilihan strategi, media, dan materi: pada langkah ini guru melakukan 

pemilihan strategi yang tepat, media yang cocok dan materi yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Utilize Media and Materials (Penggunaan Media dan Bahan) 

Penggunaan teknologi, media dan materi; dalam tahap ini seorang guru 

menggunakan teknologi, media dan materi membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajarannya, ada 5 proses yang dilalui yaitu; 

1) Preview; teknologi, media, materi 

2) Prepare; persiapan teknologi, media dan materi 

3) Prepare; lingkungan 

4) Prepare; peserta didik  

5) Provide; melengkapi dengan kegiatan siswa 

Pada tahapan ini pendidik diharapkan mampu memanfaatkan media dan 

bahan ajar dengan efektif dan maksimal, termasuk membuat media 

berupa alat peraga pembelajaran. 

e. Require Learner Participation (Partisipasi Pelajar di dalam Kelas) 

Tahapan merangsang partisipasi siswa, hal ini bertujuan agar kondisi 

belajar siswa dapat terkendali. Di sini diharapkan terdapat kegiatan yang 

membuat siswa bisa mempraktekkan pengetahuan atau keahlian baru 

yang disajikan sehingga dapat mengekspresikan kembali semua yang 

dimilikinya. Praktek yang bisa dilakukan meliputi cek sendiri, pengajaran 

berdasarkan komputer, kegiatan berinternet, kegiatan kelompok dan 

sebagainya.  

f. Evaluate and Revise (Evaluasi dan Revisi) 

Tahapan evaluasi dan perbaikan, setelah langkah semua dilaksanakan guru 

harus mengevaluasi semua kegiatan tersebut. Bagaimana dampaknya 

terhadap siswa. Evaluasi ini tidak saja menilai seberapa besar pencapaian 

tujuan pembelajaran tetapi juga keseluruhan proses pembelajaran. 

(penggunaan teknologi dan media) jika ada yang tidak tercapai yang 

diperlukan yakni dengan mengadakan perbaikan agar lebih baik. 

 

Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk. Sejak tahun 1980-an, dan 

terus dikembangkan oleh Smaldino, dkk. Hingga sekarang (Prawiradilaga, 

2007:17). Satu hal yang perlu dicermati dari model ASSURE ini, walaupun 

berorientasi pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), model ini tidak 

menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran 

dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, 

serta peran serta peserta didik di kelas. Model pembelajaran ASSURE sangat 

membantu dalam merancang program pembelajaran dengan menggunakan 
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berbagai jenis media yang berfokus untuk menekankan pengajaran kepada 

peserta didik dengan berbagai gaya belajar, dan konstruktivis belajar dimana 

peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan 

tidak secara pasif menerima informasi. Model ASSURE sangat 

sederhana dan relatif mudah untuk diterapkan sehingga dapat dikembangkan 

sendiri oleh pengajar serta peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan 

untuk kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran ASSURE ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam 

merencanakan dan menyusun pembelajaran secara sistematis dengan 

mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan bermakna bagi peserta didik. 

 

3. Model Smith and Ragan  

Patricia L. Smith dan Tillman J. Ragan mengemukakan sebuah model desain 

sistem pembelajaran yang populer dan profesional yang memiliki 

kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Hampir semua 

langkah dan prosedur dalam desain sistem pembelajaran ini difokuskan pada 

rancangan tentang strategi pembelajaran. Model yang desain yang di kemukan 

oleh smith dan ragan terdiri dari beberapa langkah dan prosedur yaitu: (Benny, 

2011: 109) 

 
Gambar 3.4  

Langkah-langkah Desain Pembelajaran Model Smith and Ragan 
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4. Model ADDIE  

Desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model ADDIE 

(Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). ADDIE muncul pada tahun 

1990an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya 

ADIDE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur 

program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan. 

model addie merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien serta prosesnya 

bersifat interaktif, dimana hasil evaluasi setiap fase dapat membawa 

pengembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Hasil akhir dari suatu fase 

merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Model ini memastikan 

pengembangan instruksional dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam 

pengembangan instruksi yang sistematis dan efektif.  

 

 
Gambar 3.5 

Langkah-langkah Desain Pembelajaran Model ADDIE 

 

Dalam model pengembangan ini menggunakan 5 tahapan yakni sebagai 

berikut:  

1) Analysis (Analisa) 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan 

dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan 

analisis tugas (task analysis). Oleh karena itu, output yang akan kita 

hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, 

identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang 

rinci didasarkan atas kebutuhan. 
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2) Design (Desain) 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (blue-print). 

Ibarat bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang bangun (blue-

print) diatas kertas harus ada terlebih dahulu. Yang dilakukan dalam tahap 

desain ini, pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (spesifik, 

measurable, applicable, dan realistic). Selanjutnya menyusun tes , dimana 

tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah 

dirumuskan tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran yang tepat 

harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada 

banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat kita pilih dan 

tentukan yang paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan pula sumber-

sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan 

belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang 

dalam sautu dokumen bernama blue-print yang jelas dan rinci. 

3) Development (Pengembangan)  

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print alias desain tadi 

menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software 

berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus 

dikembangkan. Atau diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu 

dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang 

akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam 

tahap ini. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji 

coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan 

bagian dari salah satu langkah ADDIE, yaitu evaluasi. Lebih tepatnya 

evaluasi formatif, karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem 

pembelajaran yang sedang kita kembangkan. 

4) Implementation (Implementasi) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem 

pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang 

telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan 

peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misal, jika memerlukan 

software tertentu maka   tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan 

lingkungan harus tertentu, maka lingkungan atau seting tertentu tersebut 

juga harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario atau desain 

awal. 

5) Evaluation (Evaluasi)  

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang 

sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. 

Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap empat tahap di atas. 

Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan 
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evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, pada 

tahap rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi 

formatif misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan 

yang sedang kita buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba 

dari produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi kelompok 

kecil dan lain-lain. 

 

Dengan adanya model instruksional ADDIE sangat membantu 

pengembangan material dan program pelatihan yang tepat sasaran, efektif, 

maupun dinamis. Aplikasi teori SDM maupun perilaku seperti social 

learning, pembelajaran aktif (active learning), pembelajaran jarak jauh 

(distance learning), paham konstruktif (constructivism), aliran strength based 

(positive-based management), aliran perilaku manusia (behaviourism), 

maupun paham kognitif (cognitivism) akan sangat membantu pengembangan 

material pelatihan bagi instruktur. Diamati secara teliti ADDIE ini mempunyai 

sifat pendekatan Teknologi Pendidikan, yaitu: 

a. Pendekatan isomorfi, yaitu yang menggunakan berbagai kajian atau bidang 

keilmuan kedalam suatu kebulatan tersendiri.  

b. Pendekatan sistematik, yaitu cara yang berurutan dan terarah dalam usaha 

memecahkan persoalan, yaitu berawal dari analisis dan diakhiri dengan 

evaluasi dan begitu seterusnya. 

c. Pendekatan sinergistik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari 

keseluruhan kegiatan dibanding dengan bila kegiatan itu dijalankan 

sendiri- sendiri. 

d. Sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh (satu kesatuan). 

 

Tabel 3.1  

Tahapan Desain Model ADDIE 

TAHAP ADDIE NO SUB TAHAP 

 

ANALYSIS 

1 Analisis kebutuhan 

2  Studi kelayakan 

 

 

DESIGN 

3  Menyusun rancangan model 

4  Menyusun standar pelayanan model 

5 Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model 

6 Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model 
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7 Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) 

8 Menyusun Rancangan (JM/Flowchart/Storyboard) 

media 

 

 

 

 

DEVELOPMENT 

9  Menyusun naskah model/media pembelajaran 

yang akan dikembangkan 

10 Melakukan kegiatan rembuk naskah 

11 Menyutradai/Memimpin/Menyelia proses 

produksi media pembelajaran 

12 Melakukan Kegiatan Previuw Hasil Produksi Media 

Pembelajaran 

13 Melakukan uji coba prototype 

14 Menyusun naskah bahan penyerta media 

pembelajaran 

 

IMPLEMENTATION 

15 Melakukan studi kelayakan pemanfaatan media 

16 Melakukan perintisan pemanfaatan media 

17 Melakukan orientasi pemanfaatan media 

18 Melakukan pembimbingan dalam pemanfaatan 

media 

19 Melakukan layanan konsultasi pemanfaatan 

media 

20 Melakukan fasilitasi pemanfaatan media 

21 Melakukan sosialisasi pemanfaatan media 

22 Monitoring pemanfaatan media 

 

 

EVALUATION 

23  Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media 

24 Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan 

media 

25 Melakukan evaluasi pemanfaatan media 

 

5. Model Hannafin and Peck 

Model Hanafin dan Peck merupakan salah satu dari banyak model desain 

pembelajaran yang berorientasi produk. Menurut Hanafin dan Peck dalam 

Afandi dan Badarudin (2011:26) model desain pembelajaran terdiri dari tiga 
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fase yaitu Need Assessment (Fase Analisis Keperluan), Design (Fase Desain), 

dan Develop/Implement (Fase Pengembangan dan Implementasi). Dalam 

model ini disetiap fase akan dilakukan penilaian dan pengulangan. Langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3.6   

Langkah-langkah Desain Pembelajaran Model Hannafin and Peck 

 

6. Model Borg and Gall  

Borg & gall (1983) menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan 

pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan 

produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan 

pertama disebut sebagai fungsi pengemban sedangkan tujuan kedua disebut 

sebagai validasi. Dengan demikian, konsep penelitian pengembangan lebih 

tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan 

upaya validasinya. 

Borg dan Gall (1983: 775) mengajukan serangkaian tahap yang harus 

ditempuh dalam pendekatan ini, yaitu “research and information collecting, 

planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, main 

product revision, main field testing, operational product revision, operational 

field testing, final product revision, and dissemination and implementation”. 
Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 

langkah umum, sebagaimana diuraikan Borg & Gall (1983:775), seperti model 

di bawah ini: 
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Gambar 3.7  

Skema prosedur pengembangan hasil adaptasi dari prosedur pengembangan Borg & 

Gall (Sumber: Borg & Gall, 1983:775) 

 

Dalam model pengembangan ini menggunakan 10 tahapan yakni sebagai 

berikut:  

1. Research and information collecting; termasuk dalam langkah ini antara 

lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan 

persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian; 

2. Planning; termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan 

keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang 

akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan 

melaksanakan studi kelayakan secara terbatas; 

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk 

permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini 

adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku 

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung; 

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan ujicoba lapangan awal dalam 

skala terbatas. dengan melibatkan subjek sebanyak 6 – 12 subjek. Pada 

langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi atau angket; 

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal 

yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat 

mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang 

ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk 

(model) utama yang siap diujicoba lebih luas; 
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6. Main field testing, uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. 

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan 

terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan 

sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi; 

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model 

operasional yang telah dihasilkan; 

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model 

yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final); 

10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan 

produk/model yang dikembangkan. 

 

B. HAKIKAT MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF  

a. Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin yakni medium yang berarti perantara 

atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication 

Technology/AECT (Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan) 

mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu 

proses penyaluran informasi. 

Menurut Gagne dalam Sadiman (2010:6) menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar.  

Sedangkan menurut KBBI, media dapat diartikan sebagai perantara, 

penghubung, alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, 

film, poster, dan spanduk, yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan, 

dan sebagainya). 

Media pembelajaran menurut Azhar (2011:43) adalah alat bantu pada 

proses belajar baik di dalam maupun diluar kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa 

media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi intruksional di lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu 

proses pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada peserta didik yang kondusif, efektif dan 

menyenangkan. 

Media pembelajaran berperan penting dalam proses pembelajaran seperti 

yang dikemukakan oleh Kemp & Dayton dalam Arsyad (2013:23), dapat 

memenuhi tiga fungsi utama yaitu: (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) 

menyajikan informasi, dan (3) memberi intruksi.  
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Menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2013:25) fungsi dari media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, hal ini mengakibatkan 

berkurangnya ragam penafsiran terhadap materi yang disampaikan.  

2. Pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan siswa dapat terus terjaga dan fokus. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, dengan demikian akan 

menyebabkan siswa lebih aktif di kelas (siswa menjadi lebih partisipatif).  

4. Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. 

5. Kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan 

adanya integrasi antara materi dan media yang akan disampaikan. 

6. Pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun, terutama jika 

media yang dirancang dapat digunakan secara individu. 

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif, beban guru dapat 

sedikit dikurangi dan mengurangi kemungkinan mengulangi penjelasan 

yang berulang-ulang. 

 

Manfaat media pembelajaran yang dinyatakan oleh Sudjana dan Rifai 

dalam Arsyad (2013:28) manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa, yaitu:  

1. Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih 

menarik perhatian mereka. 

2. Makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa 

dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan 

pengajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan 

pada komunikasi verbal melalui kata-kata. Dengan menggunakan media 

maka metode mengajar akan berbeda disesuaikan dengan materi ajar yang 

akan diberikan. 

4. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, 

melakukan langsung dan memerankan. Dari pendapat di atas, media 

pembelajaran sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran karena 

membantu mengatasi kejenuhan siswa dan lebih menarik perhatian siswa 

di kelas dalam mengikuti pembelajaran. 
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b. Media Pembelajaran Interaktif  

Media interaktif dalam proses pembelajaran adalah suatu produk ataupun 

layanan digital yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan 

menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar, video, audio serta 

games.  

Pembelajaran dengan media interaktif bertujuan untuk memudahkan 

proses pembelajaran dan merangsang keaktifan dan inovasi guru dalam 

mendesain proses pembelajaran (Saluki, 2016:25). Penggunaan media 

pembelajaran interaktif memiliki manfaat yakni peserta didik dapat belajar 

secara mandiri berdasarkan tingkat kemampuan atau dalam kelompok kecil, 

lebih efektif untuk menjelaskan materi, sehingga peserta didik mendapatkan 

pengalaman yang lebih menarik (Pujawan, 2012:27). Kehadiran media 

pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran membuat suasana 

pembelajaran yang berbeda, karena sebelumnya metode pengajaran yang 

monoton dapat divariasikan dengan tampilan yang memuat teks, gambar, 

suara, video dan games (Putri, 2014:52).  

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang berisi tampilan teks, 

gambar, audio, video dan games yang bertujuan untuk memudahkan proses 

pembelajaran, serta dapat menarik minat peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan rasa ingin tau, aktif dan berperan langsung dalam proses 

pembelajaran.  

Untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif yang mampu 

menciptakan tujuan pembelajaran yang efektif ada beberapa karakteristik yang 

harus ada di dalam media pembelajaran tersebut, yaitu (1) media mencakup 

video, animasi, suara, teks, dan gambar, (2) media dikemas dengan teknologi 

yang mampu mengkombinasikan materi pembelajaran.  

 

C. HAKIKAT BAHAN AJAR  

a. Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang 

disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip pembelajaran yang 

digunakan oleh guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

bersifat sistematis yaitu disusun secara urut sehingga memudahkan peserta 

didik untuk belajar. Di samping itu bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik 

yaitu bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses 

pembelajaran tertentu, dan spesifik yaitu isi bahan ajar dirancang untuk 

mencapai kompetensi dan dari sasaran tertentu.  
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Dalam proses pembelajaran bahan ajar sangat penting bagi guru dan 

peserta didik. Guru akan mengalami kesulitan dalam mengingat efektivitas 

pembelajaran jika tidak disertai bahan ajar yang lengkap. Begitupun bagi 

peserta didik, jika tidak adanya bahan ajar peserta didik akan mengalami 

kesulitan dalam proses belajarnya. Hal tersebut akan berdampak terhadap 

proses pembelajaran yaitu akan terasa cepat dan kurang jelas. Oleh karena itu 

bahan ajar merupakan hal yang penting untuk dikembangkan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bahan ajar pada dasarnya 

memiliki peranan baik bagi guru, peserta didik, dan pada proses pembelajaran.  

Menurut National Center for Competency Based Training (2007), bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru atau instruktur dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud adalah bisa 

berupa tertulis ataupun tidak tertulis.  

Suharsimi Arikunto dalam Belawati (2013:89) mengemukakan bahwa 

bahan ajar merupakan inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Karena 

bahan pembelajaran yang diupayakan untuk dikuasai oleh pembelajar.  

Sedangkan menurut Widodo (2015:40) bahan ajar adalah seperangkat 

sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-

batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi 

dan sub kompetensi dengan segala kompleksitasnya.  

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian bahan ajar dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat bahan informasi, alat 

maupun teks yang disusun secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 

b. Jenis Bahan Ajar  

Jenis bahan ajar dibedakan atas beberapa kriteria pengelompokan. 

Menurut Koesnandar (2008:12) bahan ajar berdasarkan bentuknya dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:  

1) Bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan ajar yang disiapkan dan 

disampaikan dalam bentuk kertas yang berfungsi untuk pembelajaran dan 

menyampaikan informasi (Kemp and Diton, 1985). Contohnya: Buku teks, 

Modul, Handout, Brosur, LKS, dan Photo/gambar.  

2) Bahan ajar dengar, yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem 

audio langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh peserta didik. 

Contohnya: Radio, Kaset, Compact Disk dan Piringan hitam.  

3) Bahan ajar pandang dengar, yaitu bahan ajar yang dapat dilihat dan 

didengar yang dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial, 

contohnya: Film, Video dan Compact Disk.  
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4) bahan ajar interaktif, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari dua atau 

lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video. Contohnya: 

Compact Disk Interactif. 

 

Bahan ajar menurut sifatnya dapat dibagi menjadi empat macam, hal ini 

sebagaimana disebutkan Rowntree dalam Belawati, yaitu:  

1) Bahan ajar berbasis cetak, contohnya: Buku Pamflet, Panduan Belajar 

Peserta didik, Charts, Majalah dan Peta. 

2) Bahan ajar berbasis teknologi, contohnya: Radio, TV, Video Interaktif, 

Komputer dan Multimedia. 

3) Bahan ajar untuk praktek atau proyek, contohnya: Kits Sains, Lembar 

Observasi dan lembar wawancara. 

4) Bahan ajar yang diperlukan untuk interaksi manusia, contohnya: Telepon, 

HP dan Video Converencing. 

 

c. Fungsi dan Peranan Bahan Ajar  

Secara garis besar, fungsi bahan ajar bagi guru untuk mengarahkan 

aktivitas dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi 

yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Fungsi bahan ajar bagi 

peserta didik untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan 

merupakan subtansi kompetensi yang dipelajari. Bahan ajar juga berfungsi 

sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran dan merupakan subtansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat 

evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik mencakup 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi pelajaran, informasi 

pendukung, latihan, petunjuk kerja, evaluasi dan respon terhadap hasil 

evaluasi (Prastowo dalam Lestari, 2011:204).  

Karakteristik peserta didik yang berada sebagai latar belakang akan 

terbantu akan kehadiran bahan ajar, karena dapat dipelajari sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan sebagai alat evaluasi penguasaan hasil belajar, 

karena setiap hasil belajar dalam bahan ajar akan selalu dilengkapi dengan 

sebuah evaluasi guna untuk mengukur penguasaan kompetensi berdasarkan 

strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran 

individual dan pembelajaran kelompok (Prastowo dalam Lestari, 2011:25-26).  

 

 

 

 

 



 

34 | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif PAI Berbasis Android 

Tabel 3.2 

Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran 

No.  Macam-macam  

pembelajaran 

Fungsi 

1 Pembelajaran klasikal  Sebagai sumber informasi serta pengawas 

dan pengendali proses pembelajaran 

dalam hal ini, peserta didik bersifat pasif 

dan belajar sesuai dengan kecepatan 

peserta didik dalam belajar.  

 Sebagai bahan pendukung proses 

pembelajaran yang diselenggarakan.  

2 Pembelajaran 

individual  

 Sebagai media utama dalam proses 

pembelajaran.  

 Sebagai alat yang digunakan untuk 

menyusun dan mengawasi proses peserta 

didik dalam memperoleh informasi.  

 Sebagai penunjang media pembelajaran 

individual lainnya.  

3 Pembelajaran 

kelompok  

 Sebagai bahan ajar pendukung bahan 

belajar utama dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik.  

 Sebagai bahan yang terintegrasi dengan 

proses pembelajaran secara kelompok 

dengan memberikan informasi tentang 

latar belakang materi, informasi tentang 

peran orang yang terlibat dalam 

pembelajaran kelompok dan petunjuk 

tentang proses pembelajaran kelompok.  

 

Tabel 3.3 

Peranan Bahan Ajar 

No. Bahan ajar Peranan bahan ajar 

 

1 Bagi Guru  1. Menghemat waktu guru dalam mengajar 

Adanya bahan ajar, siswa dapat ditugasi 

mempelajari terlebih dahulu topik atau 

materi yang akan dipelajarinya, sehingga 

guru tidak perlu menjelaskan secara rinci 

lagi. 
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2. Mengubah peran guru dari seorang 

pengajar menjadi fasilitator.  

Adanya bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran maka guru bersifat 

memfasilitasi peserta dari pada 

menyampai materi pelajaran. 

3. Meningkatkan proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan interaktif. 

Adanya bahan ajar maka pembelajaran 

akan lebih efektif karena guru memiliki 

banyak waktu untuk membimbing peserta 

didik dalam memahami topik 

pembelajaran dan metode yang digunakan 

oleh guru lebih bervariatif dan interaktif.  

2 Bagi Peserta 

Didik  

1. Peserta didik dapat belajar tampa 

kehadiran guru.  

2. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan 

dimana saja. 

3. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan 

kecepatan dan gaya belajar sendiri. 

4. Peserta didik dapat belajar menurut 

keinginan yang dipilih sendiri. 

5. Membantu potensi peserta didik untuk 

belajar mandiri.  

 

D. ANDROID  

a. Pengertian Android  

Menurut Safaat (2012:1) berpendapat bahwa android adalah sebuah 

kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem 

operasi, middleware dan aplikasi utama mobile.  

Menurut Kasman (2016:2) bahwa android adalah sebuah sistem operasi 

telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh (touchscreen) yang berbasis 

linux.  

Sedangkan menurut Agus Wahadyo (2013) android adalah sistem operasi 

disematkan pada gadget, baik itu handphone, tablet, juga merambah ke 

kamera dan jam digital.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa android adalah 

perangkat lunak atau sistem operasi yang berbasis linux.  
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Media pembelajaran berbasis android dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) 

membutuhkan koneksi internet dalam penggunaannya (online), (2) tidak 

membutuhkan koneksi internet (offline). Pengembangan media pembelajaran 

berbasis android membutuhkan perangkat lunak (software/aplikasi) dalam 

membuatnya.  

Beberapa software yang bisa digunakan oleh guru untuk mengembangkan 

media interaktif berbasis android antara lain Microsoft powerpoint. Microsoft 

Power Point adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang 

dikembangkan oleh Microsoft, Microsoft Office, meliputi Microsoft Power Point. 

Microsoft Word, Exel, Acscess dan beberapa program lainnya. 

Microsoft power point adalah software perkantoran yang dirancang khusus 

untuk sebuah presentasi. Presentasi akan berjalan baik, lancar dengan hasil 

sesuai dengan yang anda harapkan, jika anda mengoptimalkan penggunaannya. 

Sebuah presentasi hadir tidak hanya berada dalam lingkup satu ruang. 

Canggihnya era jaringan komputer didukung sepenuhnya oleh Microsoft 

PowerPoint. Tampilan Microsoft Power Point terdiri dari beberapa bagian 

antara lain: Title Bar adalah bagian Microsoft PowerPoint yang berisi nama file 

dan nama program yang sedang diaktifkan. Menu Bar adalah barisan menu-

menu yang disajikan program powerpoint yang didalamnya berisi perintah 

yang memiliki fungsi sendiri-sendiri seperti File, Edit, View, Insert, Tools, Slide 

Show, Window, Help. Didalam menu tersebut terdapat menu yang disebut 

submenu, masing-masing submenu telah dikelompokkan sesuai kriteria 

fungsinya. 

 

b. Kegunaan Android dalam media pembelajaran  

Kegunaan android dalam media pembelajaran akan memberikan 

kesempatan yang lebih mendalam, selain itu peserta didik dapat 

mengembangkan pembelajaran melalui penelusuran informasi, melatih 

keterampilan peserta didik dalam melaksanakan praktikum karena prinsip 

mobilitas yang dimiliki android, dengan menggunakan android peserta didik 

mampu membangun kompetensi mereka dengan cara yang dinamis.  

Tujuan dikembangkannya media pembelajaran interaktif berbasis android 

ini adalah untuk memudahkan guru dalam penyampaian materi kepada 

peserta didik tidak harus membeli alat peraga yang mahal, dan juga 

mendorong peserta didik untuk belajar mandiri menggunakan android di 

rumah. Selain itu diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, 

efisien dan menyenangkan serta memberikan gambaran kepada peserta didik 

dengan media pembelajaran interaktif sehingga mudah dipahami.   
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c. Kelebihan  dan kelemahan penerapan android   

Tabel 3.4 

Kelebihan Peranan Android dalam Pembelajaran 

No.  Kelebihan peranan 

android  

Keterangan  

1 Dapat diakses 

dengan mudah 

Dengan menggunakan android kita bisa 

mengakses materi yang dipelajari. Dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis android 

kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran 

kapan saja dan dimana saja.  

2 Biaya lebih 

terjangkau 

Dengan menggunakan android dalam 

menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala 

keuangan. Dengan bermodalkan paket data 

internet, kita dapat mengakses berbagai 

materi pembelajaran tanpa khawatir 

tertinggal. 

3 Waktu belajar 

fleksibel  

Kebanyakan orang yang ingin belajar tidak 

memiliki waktu yang cukup. Jadi dengan 

menggunakan android kita dapat belajar 

dengan waktu yang bisa kita tentukan sendiri.  

4 Wawasan yang luas  Dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

android, tentunya peserta didik akan 

menemukan banyak hal baru yang belum 

diketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi 

pembelajaran yang tersedia pada android 

belum tersedia dalam media cetak seperti 

buku yang sering digunakan dalam metode 

pembelajaran konvensional.  

 

Tabel 3.5 

Kelemahan Peranan Android dalam Pembelajaran 

No. Kelemahan peranan 

android 

Keterangan 

1 Keterbatasan akses 

internet  

Salah satu kekurangan metode pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran berbasis 

android adalah terbatasnya akses internet. 

Jika berada pada di daerah yang mendapat 

jangkauan internet stabil, maka akan sulit 

untuk mengakses layanan android.  
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2 Berkurangnya 

interaksi dengan 

guru 

Beberapa metode pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis 

android bersifat satu arah. Hal tersebut 

menyebabkan interaksi antara guru dan 

peserta didik menjadi berkurang sehingga 

akan sulit untuk mendapatkan penjelasan 

lebih lanjut mengenai materi pembelajaran 

yang sulit dipahami.  

3 Pemahaman 

terhadap materi  

Materi yang diajarkan dalam media 

pembelajaran berbasis android direspon 

berdasarkan tingkat pemahaman yang 

berbeda-beda, tergantung kepada 

kemampuan si pengguna. Beberapa peserta 

didik mungkin dapat menangkap materi 

dengan lebih cepat hanya dengan membaca, 

namun ada juga yang membutuhkan waktu 

lebih lama sampai benar-benar paham. 

Bahkan ada pula yang membutuhkan 

penjelasan dari orang lain agar memahami 

materi yang dipelajari.  

4 Minimnya 

pengawasan dalam 

belajar  

Kurangnya pengawasan dalam melakukan 

pembelajaran membuat peserta didik 

terkadang kehilangan fokus. Dengan adanya 

kemudahan akses, beberapa pengguna 

menunda-nunda waktu belajar. Diperlukan 

kesadaran diri sendiri agar proses 

pembelajaran menjadi terarah dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

E. HAKIKAT HASIL BELAJAR  

Dalam proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik sampai mana kemampuan dan hasil belajar yang telah dicapai, terdapat 

kriteria yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat 

diketahui seberapa besar dampak media pembelajaran yang digunakan.  

Menurut Kusnandar (2013:62) Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai 

atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Menurut Kunandar (2013:68) menyebutkan fungsi penilaian hasil belajar yang 

dilakukan guru adalah sebagai berikut: 
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1. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan siswa serta sebagai alat diagnosis yang membantu guru 

menentukan apakah siswa perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 

2. Menggambarkan seberapa dalam seorang peserta didik telah menguasai 

suatu kompetensi tertentu.  

3. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

4. Menggambarkan seberapa dalam seorang peserta didik telah menguasai 

suatu kompetensi tertentu.  

 

Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa 

memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik 

untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk 

penjurusan.  

Susanto (2013:5) Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

Sedangkan menurut Menurut Rusmono (2017) menyatakan bahwa Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan pisikomotorik. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa 

menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai 

sumber belajar dan lingkungan belajar. 

Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik banyak faktor yang 

mempengaruhi seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu 

faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi 

kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi 

fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari 

luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya yaitu keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.   

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif (kemampuan 

hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif 

(penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi) dan 

psikomotorik (persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks dan kreativitas).  Hasilnya dituangkan dalam bentuk angka 

atau nilai. 
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PEMBAHASAN 

 
Pengembangan media pembelajaran ini didasari atas kebutuhan yang ada 

di lapangan. Penulis membagi analisis kebutuhan ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu 

analisis kebutuhan di lapangan secara umum, analisis karakter peserta didik 

dan analisis kurikulum.  

 

A. ANALISIS KEBUTUHAN LAPANGAN  

Hasil dari analisis kebutuhan di lapangan, ditemukan bahwa belum 

tersedianya media pembelajaran interaktif pendidikan agama islam berbasis 

android yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Analisis 

kebutuhan disini adalah menentukan media pembelajaran interaktif yang 

diperlukan oleh peserta didik dan bisa menggunakan diandroid serta relevan 

dengan kondisi peserta didik yang belajar dengan media konvensional buku 

paket ketika di luar sekolah dan kebosanan menjadi implikasinya. Hasil 

observasi peneliti juga bahwa di SDIT Ar-Rohmaniyah pembelajaran hanya  

dilakukan seminggu dua kali tatap muka dengan kapasitas lima puluh persen 

(50%) dari jumlah peserta didik dalam satu kelas. Oleh sebab itu peserta didik 

membutuhkan sarana yang membuat proses pembelajaran secara efektif, 

efisien dan menyenangkan meskipun di luar sekolah, seperti pada saat di 

rumah atau dimanapun dan kapanpun yang memiliki android. Dengan 

demikian penulis mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis 

android pada mata pelajaran pendidikan agama islam.         

Media pembelajaran interaktif berbasis android yang dimaksud merupakan 

media yang didukung oleh perangkat lunak (software) yaitu microsoft 

powerpoint dan WPS Office, dimana pengguna dapat belajar secara interaktif 

karena dilengkapi dengan alat kontrol yang berfungsi sebagai penghubung 
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program sehingga pengguna dapat memilih sesuai yang dikehendaki. Dalam 

penelitian ini interaktif media didapat dari pilihan menu materi yang dipelajari 

sesuai dengan keinginan peserta didik dan terdapat latihan soal disertai teks 

dan gambar.  

Media pembelajaran interaktif berbasis android merupakan produk dari 

kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar 

yang luas bagi penggunanya. Pengguna media pembelajaran interaktif sebagai 

sarana pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

belajar yang dimiliki oleh peserta didik.  

Dengan demikian peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif 

berbasis android yang dapat menghilangkan kebosanan peserta didik saat 

mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ketika di luar sekolah. 

Media pembelajaran interaktif berbasis android merupakan media yang akan 

memberikan variasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik. 

Media interaktif ini mampu mengintegrasikan gambar, teks dan games 

sehingga informasi yang disampaikan lebih luas dibandingkan dengan buku 

konvensional.  

    

B. ANALISIS KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK  

Seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami 

tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan 

awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi 

kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik 

didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada 

umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat 

kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, ketrampilan, 

psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial (Atwi 

Suparman, 2001: 123). Disamping pemahaman karakteristik umum diatas, 

terdapat juga karakteristik khusus yang disebut dengan non konvensional yang 

meliputi kelompok minoritas (suku), cacat, serta tingkat kedewasaan. Hal ini 

berpengaruh pada penggunaan bahasa, penghargaan atau pengakuan, 

perlakuan khusus, dan metode strategi dalam proses pengajaran 

Hasil analisis karakter peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik  

memiliki tingkat akademik yang berbeda-beda. Dalam kegiatan pembelajaran, 

dari 30 sampel anak sebanyak 15 orang atau sekitar 50% peserta didik 

cenderung tertarik terhadap media visual yang dipakai dalam pembelajaran, 

baik itu dari segi video maupun gambar, apabila dibandingkan dengan sistem 

pembelajaran yang dilakukan tanpa menggunakan media pembelajaran, 

sehingga pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis android ini 
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dapat memberikan fasilitas kepada guru dan peserta didik agar proses 

pembelajaran efektif, efisien dan menyenangkan. 

 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Karakteristik Peserta Didik 

No. Karakteristik peserta didik Keterangan 

1 Pribadi dan lingkungan   Umur  

Rata-rata peserta didik kelas V ini 

memiliki rentang umur 10-11 

tahun 

 Jenis kelamin 

peserta didik kelas V lebih 

dominan perempuan dengan 

rentang 70% dari 100% jumlah 

keseluruhan.  

 Keadaan ekonomi  

Peserta didik di kelas V ini 

memiliki beragam keadaan 

ekonomi namun dari hasil 

observasi berada pada kalangan 

menengah ke atas, pekerjaan 

orang tua dari wiraswasta hingga 

pegawai negeri sipil (PNS). 

 Lingkungan tempat tinggal  

Rata-rata peserta didik berada di 

lingkungan perumahan.  

2 Psikis   Tingkat kecerdasan  

Tingkat kecerdasan peserta didik 

dapat diperoleh melalui nilai 

raport dan kemampuan awal 

dalam proses pembelajaran 

dengan melalukan pretest 

ataupun setelah pembelajaran 

(posttest) 

 Motivasi, bakat dan minat 

Dalam melihat motivasi, minat 

dan bakat peserta didik guru 

berperan penting dengan 

memberikan perhatian, 
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mengamati tingkah laku peserta 

didik, bekerjasama dengan 

orangtua peserta didik, rutin 

memberikan latihan, penguatan 

motivasi dan melakukan evaluasi.  

 

C. ANALISIS KURIKULUM  

Hasil analisis kurikulum ditemukan bahwa kurikulum yang saat ini 

digunakan pada peserta didik kelas V adalah Kurikulum 2013 (K13). Tujuan 

analisis terhadap kurikulum yang dilakukan penulis bertujuan untuk 

menyesuaikan isi materi dalam media pembelajaran interaktif berbasis android 

terhadap kurikulum yang ditetapkan di SDIT Ar-rohmaniyah Bogor sehingga 

pengembangan media ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan. 

Kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan yang penulis lakukan ditemukan 

adanya kebutuhan untuk menyediakan media pembelajaran yang dapat 

membantu guru dan peserta didik mengatasi masalah pembelajaran pada 

masa pandemi Covid-19, juga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

1. Merancang Materi  

Desain pengembangan dan implementasi media pembelajaran interaktif 

berbasis android di tujukan kepada peserta didik kelas V dibuat dalam 

perangkat lunak (software). Media pembelajaran interaktif dikemas dalam 

bentuk aplikasi yang dapat digunakan diandroid peserta didik, yang bertujuan 

untuk memudahkan peserta didik dalam pembelajaran di luar sekolah karena 

sifatnya fleksibel kapan dan dimanapun dapat digunakan. Dalam pembuatan 

aplikasi ini terdapat beberapa unsur media yang digunakan, antara lain:  

a. Media grafis  

Media interaktif/ aplikasi ini didesain dengan tampilan yang menarik, hal 

tersebut dimaksud agar peserta didik tertarik menggunakan media 

interaktif yang dikembangkan. 

b. Tools interaktif  

Tools ini digunakan untuk keinteraktifan peserta didik, yakni sebuah 

tombol navigasi untuk pindah dari menu yang dapat dipelajari sesuai 

dengan keinginan peserta didik.  

c. Teks  

Teks terdiri dari kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

dan latihan soal yang ada disusun dengan sedemikian rupa dalam media 

interaktif sebagai pokok utama dalam media pembelajaran interaktif. Teks 

disusun menggunakan ukuran dan jenis huruf yang disesuaikan dengan 
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tampilan. Dengan itu diharapkan mampu menghindari kebosanan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  

d. Gambar  

Media pembelajaran interaktif berbasis android ini dilengkapi dengan 

gambar, warna dan background yang bertujuan untuk mendukung materi 

yang disajikan, dan diharapkan dapat menjadi daya tarik dalam proses 

pembelajaran.  

 

Adapun tahapan pengembangan aplikasi media pembelajaran interaktif 

berbasis android model draft 1 adalah sebagai berikut:  

1) Membuat Tampilan Awal  

Menu awalan ini sebagai tampilan pembuka saat media interaktif ini 

pertama kali dijalankan dan muncul judul isi dari media tersebut.  

 

 
Gambar 4.1 

Tampilan Awal Media Interaktif 

 

2) Membuat Tampilan Judul  

Tampilan judul dibangun sebagai halaman judul materi yang akan 

dipelajari oleh peserta didik. Pada tampilan halaman judul ini materi yang 

akan dipilih selanjutnya dapat di klik tombol navigasi “Next” yang telah 
tersedia.  
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Gambar 4.2 

Tampilan Judul Halaman Materi 

 

3) Membuat Tampilan Menu Home  

Menu home dibangun sebagai acuan membangun isi pada BAB yang akan 

dipelajari. Pada menu home berisikan bagian menu yang dapat dikelola oleh 

pengguna, yaitu (1) SK & KD, (2) Tujuan Pembelajaran, (3) Materi, (4) Latihan 

soal dan (5) Profil. 

 
Gambar 4. 3 

Tampilan Menu Home 

 

2. Pengembangan Media  

Pada tahapan ini pengembangan aplikasi media pembelajaran interaktif 

berbasis android yang dikembangkan adalah:  

1) Membuat Tampilan Kompetensi dasar  

Tampilan ini dibangun sebagai pengetahuan untuk peserta didik terkait 

dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dikuasai dalam proses 

pembelajaran. Pada menu ini tersedia tombol navigasi yang terdiri dari 
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menu yang terdapat dalam tampilan yang dapat disesuaikan dengan 

keinginan peserta didik.  

 

 
Gambar 4.4 

Tampilan Kompetensi Dasar 

 

2) Membuat Tampilan Tujuan Pembelajaran  

Tampilan ini sebagai pengetahuan peserta didik terkait dengan tujuan 

pembelajaran. Pada menu ini tersedia tombol navigasi “Next” dan “Back” 
untuk kembali ke menu sebelumnya atau berpindah ke menu selanjutnya.  

 

 
Gambar 4.5 

Tampilan Tujuan Pembelajaran 

 

3) Membuat Tampilan Materi  

Tampilan ini dibuat sebagai materi untuk peserta didik. Pada menu ini 

tersedia tombol navigasi “Menu” untuk berpindah ke menu lain, tombol 

“Next” digunakan untuk berpindah melanjutkan materi.  
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Gambar 4.6 

Tampilan Materi 

 

4) Membuat Tampilan Latihan Soal  

Tampilan ini dibuat sebagai halaman untuk memasuki pada tampilan 

latihan soal setelah peserta didik mempelajari materi. Disini terdapat 

tombol navigasi “Menu” digunakan untuk memilih menu jika masih ragu 
peserta didik bisa membaca ulang pada tombol “Materi” dan tombol “Next” 
digunakan untuk berpindah ke slide selanjutnya.  

 

 
Gambar 4.7 

Tampilan Latihan Soal 
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5) Membuat Tampilan Profil  

Pada tampilan ini terdapat profil pengembang media pembelajaran, pada 

tampilan ini pula terdapat tombol navigasi “Menu” jika ingin kembali 

mengulang pembelajaran dan tombol “X” berfungsi ketika peserta didik 
akan menyelesaikan pembelajaran “end show”.  
 

 
Gambar 4.8 

Tampilan Profil 

 

Pada tahap pengembangan media ini merupakan model final untuk 

keseluruhan isi yang terdapat dalam media pembelajaran interaktif ini, setiap 

menu terdapat gambar contoh, teks, background dan warna yang kontras yang 

memuat materi pembelajaran dan dikemas dengan menarik sehingga peserta 

didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan media interaktif berbasis android.  
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Gambar 4.9 

Tampilan Final Media 
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SIMPULAN  

 
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengembangan Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan Agama Islam Berbasis Android, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Model pengembangan media pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kombinasi model Borg and Gall dan model Dick and 

Carey yang terdiri dari 10 tahapan, yaitu: 1) pendahuluan, 2) perencanaan, 

3) pengembangan produk awal, 4) uji coba one to one, 5) revisi model, 6) 

uji coba skala kecil, 7) revisi model, 8) uji coba skala besar, 9) revisi final, 10) 

implementasi. Hasil analisis kebutuhan di lapangan bahwa belum 

tersedianya media pembelajaran interaktif berbasis android . 

2. Kelayakan produk media pembelajaran yang kembangkan berdasarkan 

hasil uji validasi dari ahli materi, ahli media dan desain instruksional serta 

praktisi pembelajaran, uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil serta 

uji coba lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa produk pengembangan 

media pembelajaran interaktif pendidikan agama islam berbasis android 

dapat diterima dengan baik oleh pengguna dan para ahli yang menjadi 

sasaran dalam pengembangan, seperti peserta didik dan dukungan penuh 

dari guru PAI SDIT Ar-Rohmaniyah Bogor. Berdasarkan hasil uji coba 

tersebut, produk pengembangan pembelajaran pendidikan agama islam 

berbasis android, diperoleh nilai rata-rata dari para ahli 98.3% dari nilai 

presentase 100% yang tergolong dalam kriteria sangat layak. Penilaian ini 

menunjukkan bahwa produk pengembangan media pembelajaran 

pendidikan agama islam berbasis android ini sangat layak untuk digunakan 

oleh peserta didik sekolah dasar islam terpadu, dimana dalam 

pembelajarannya menerapkan pendidikan agama islam. Media 
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pembelajaran interaktif pendidikan agama islam berbasis android ini layak 

untuk diproduksi oleh lembaga pengguna atas izin pengembang media 

pembelajaran pendidikan agama islam berbasis android. 

3. Berdasarkan  hasil pretest dan posttest peserta didik kelas V SDIT Ar-

Rohmaniyah Bogor dinyatakan efektif dalam proses pembelajaran. Dilihat 

dari perhitungan didapat N-Gain rata-rata peserta didik sebesar 0.82 yang 

berkategori Tinggi  
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