
 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
  

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
 

Oleh: 

AEP PUADUS SHOFWAN 

NPM. 1311010011 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Pembimbing I  : Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd.I 

Pembimbing II  : Drs. Sa’idy, M.Ag 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/2017 M 

  



 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
  

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
 

Oleh: 

AEP PUADUS SHOFWAN 

NPM. 1311010011 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/2017 M 

  



 

ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

Oleh : 

AEP PUADUS SHOFWAN 

Pada observasi awal diperoleh data bahwa pada saat pembelajaran, guru 
kurang memanfaatkan fasilitas disekolah, dan guru juga menggunakan media buku 
bahan ajar  saja tanpa adanya tambahan yang menarik didalamnya sehingga siswa/i 
kurang tertarik karena bahan ajar buku cetak yang dibuat oleh kemenag hanya sebatas 
materi saja tanpa ada audio visual seperti video atau permainan yang dapat 
meningkatkan semangat serta pengetahuan dengan kegiatan yang kurang 
menyenangkan, dari data hasil pembelajaran Fiqih siswa belum memahami pelajaran 
yang berkenaan dengan materi Haji. Kemampuan siswa/i yang tidak faham dengan 
soal latihan Haji membuat siswa/i bingung. Selain materi yang rumit, media yang 
digunakan oleh guru juga turut andil dalam realitas tersebut. Hal ini mengakibatkan 
sebagian siswa/i tidak mencapai KKM yang telah diterapkan yaitu 70.  
 Tujuan penelitian dan pengembangan ini antara lain: Untuk menghasilkan 
media pembelajaran berbasis Android, Untuk mengetahui tingkat kelayakan 
pengembangan bahan ajar berbasis android pada materi haji. 3) untuk mengetahui 
kemenarikan dan keefektifan bahan ajar berbasis android .  
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
dan pengembangan (Research and Development). Penelitian ini bertujuan untuk dapat 
menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran yang menyenangkan. 
Sedangkan model yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar ini adalah model 
Sugiyono. Adapun untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan, peneliti 
mengujinya dengan melakukan penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari validasi ahli 
isi dengan hasil persentase sebesar 93%, validasi ahli desain dengan hasil persentase 
96%, validasi ahli media sebesar 92%, penilaian guru mata pelajaran Fiqih dengan 
hasil persentase 95,7%, dan angket siswa dengan hasil persentase rata-rata sejumlah 
95,3%. Dari kelima penilaian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan 
multimedia android dikembangkan berkualitas dan layak digunakan sebagai media 
pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci : Android, Hasil Belajar 
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Artinya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 (QS. Al-Mujadillah: 11)1 

 

 
  

                                                             
1 Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahnya Surat Al-Mujadalah Ayat 11, (Jakarta: Pustaka Al-

Mubin, 2013), h. 544. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan pengertian dalam memahami 

judul skripsi ini, maka terlebih dahalu akan dijelaskan beberapa istilah yang 

dipakai dalam judul. Skripsi ini berjudul “Pengembnagan Bahan Ajar Berbasis 

Android Kelas VIII Di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus”. 

Menurut Edwin B.Flippo Pengembangan ialah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan dan latihan.2 

 Sedangkan Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instructor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan 

ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.3 

Android adalah system operasi berbasis kernel Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet, yang 

pada awalnya dikembangkan oleh Android, inc yang didukung google Finalsial.4 

                                                             
         2Wiki Pedia “Pengertian Pengembangan” (On-Line), tersedia  

di:https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif (21 Februari 2017) 
3Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.173 
4Wiki Pedia “Pengertian Android”(On-Line),tersedia 

di:https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif (21 Februari 2017) 



 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah 

pengembngan bahan ajar berbasis android yang menjadi pokok bahasan terhadap 

penelitian yang akan diteliti. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis mengungkap judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral. Sedangkan, Andrew F.Sikula mendefinisikan 

pengembangan sebagai berikut: “Pengembngan mengacu kepada masalah 

stafdan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjamg 

menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi. 

2. Bahan ajar atau materi pembelajaran (intructional materials) secara garis 

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari 

siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah di tentukan. 

Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan 

(fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan sikap atau nilai yang 

harus dipelajari siswa dalam rangkan mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan.  

3. Android adalah system operasi berbasis kernel Linux yang dirancang untuk 

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet, 

yang pada awalnya dikembangkan oleh Android, inc yang didukung google 

Finalsial. 



 

Sepanjang pengetahuan penulis judul ini belum ada yang membahas khususnya di 
Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, Serta ditunjang dengan adanya 
literatur baik primer maupun skunder, baik yang ada di perpustakaan maupun di toko-
toko buku. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek utama dalam pengembangan diri manusia 

dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pengetahuan. Dizaman yang semakin 

modern dengan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk mengakses 

pengetahuan, maka pendidikan perlu kiranya di formulasi untuk menyesuaikan 

tuntunan perkembangan zaman, sehingga sesuai dengan kebutuhannya. 

Pendidikan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan 

manusia. Dari sudut pandang manusiapun seseorang yang berpendidikan 

mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada yang tidak berpendidikan. Sejalan 

dengan itu, Allah SWT. pun mengistimewakan bagi orang-orang yang memiliki 

ilmu sebagaimana firman-Nya dalam QS. Mujadalah: 11, sebagai berikut: 

                             

                            

               

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 



 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah: 11).5 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan Al-Qur’an Surat Al-

Mujadalah: 11 di atas serta untuk memenuhi tuntunan maka peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan kebutuhan yang urgen. Proses pendidikan sudah dimulai 

sejak manusia itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga, dan dilanjutkan dengan 

jenjang pendidikan formal. 

Bentuk dan sistem pendidikan yang ditawarkan mempengauhi tingkat 

penerimaan dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran pada saat ini tidak 

hanya berfokus pada aspek oralnya saja dengan sistem yang monoton dan 

membosankan, melainkan juga perlu untuk mengasah keterampilan siswa melalui 

aspek visualnya sehingga dapat berfikir dan berimajinasi.6  

Berhasil atau tidak suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya 

adalah karena guru. guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan anak didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk dapat 

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Utuk dapat mencapai tujuan 

pengajaran yang diharapkan. Guru harus pandai memilih metode serta media yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Supaya anak didik merespon positif 

                                                             
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjamah dan Tajwid, (Bandung: Sygma 

Examedia Arkanleema, 2014), h. 543.  
6 Jeanne Ellies Ormord, psikologi pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2002) jilid 1, 

h.270. 



 

dan senang dalam proses pembelajaran.7 Pada umumnya pendidikan di Indonesia 

masih kurang memperhatikan peranan sumber belajar dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Berbicara tentang sumber belajar memang masih belum banyak menarik 

perhatian, sehingga sebagian besar proses belajar masih dilakukan dengan guru 

sebagai sumber utama. Sikap seperti ini selalu diamati dan di contoh oleh para 

siswa, akibatnya makin lama peran sumber belajar semakin kecil, sedangkan 

sumber belajar yang tersedia tidak didesain dan disajikan melalui proses 

perencanaan dan pembuatan yang baik dan benar ditinjau dari segi teori 

pembuatan sumber belajar. kalau kita simak tentang perkembangan dan perubahan 

sistem pendidikan dari masa ke masa, maka terlihat jelas bahwa secara berangsur-

angsur sistem pendidikan telah berubah sejalan dengan perkembangan teknologi 

dan kebudayaan lainnya.8 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

diungkapkan bahwa pendidikaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

                                                             
7 Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan , (Yogyakarta: Diva, 2006), h. 38-39. 

8  Sadiman Arif Sukardi, Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar, (Jakarta: 
Mendiyatama Sarana Prakasa, 1998), h. 1-2. 



 

negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satu bidang study yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk 

menjadi manusia yang beriman di madrasah tsanawiyah adalah Fiqih, diharapkan 

dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.9  

Dapat dilihat bahwa materi Fiqih adalah tergolong fiqih praktis 

maksudnya adalah materi fiqih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yang 

dekat dengan pengalaman siswa dan siap diamalkan dalam keseharian  (direct 

learning) mereka. Sehingga dibutuhkan media agar peserta didk dapat memahami 

seutuhnya materi-materi yang disampaikan dan dapat diamalkan dengan 

baikdikehidupan sehari-hari. 

Namun, pelaksanaan Pendidikan fiqih di madrasah Tsanawiyah masih 

banyak kelemahan bahkan dinilai gagal, kegagalan ini dapat dirasakan karena dari 

pemahaman peserta didik yang labil serta belum adanya peningkatan prestasi 

belajar. Indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar yang cenderung 

membosankan dan kurang interaktif dan komunikatif dalam mentransfer 

pengetahuan, kurang adanya motivasi didalam mengikuti pembelajaran di kelas, 

kemampuan dan keterampilan pendidik yang masih minim dalam mendisain 

                                                             
9 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  



 

pembelajaran, serta belum menggunakan pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dengan multimedia autoplay pada pembelajaran.10 

Pendidikan fiqih berbasis multimedia android merupakan alternative untuk 

memperbaiki berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi khususnya dalam 

pembelajaran fiqih kelas VIII. Dikatan demikian karena pendidikan fiqih 

berbasisi multimedia android diharapkan mampu memberi solusi sehingga lahir 

lulusan yang memiliki intelektual tinggi, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang 

mulia keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, disyaratka bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

melalui Perturan Pendidikan Nasional (Pemdiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang 

Standar Proses, yang anatara laian mengatur tentang perencanaan proses 

pembelajaran yang mensyaratkan bagai pendidik pada satuan pendidikan untuk 

mengembangakan rencan pelaksana pembelajaran (RPP). Salah satu elemen 

dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapakan untuk 

mengembangakan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.  

Terkait dengan pengembangan bahan ajar sebagai salah satu upaya inovatif 

dan kreatif dibidang pendidikan, banyak hal yang sesungguhnya yang 

mempengaruhi kualitas suatu program pendidkan diantaranya seperti kualitas 

                                                             
10 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai 

Tujuan Pembelajaran, Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 4. 



 

siswa, kualiatas guru, kualitas dan ketersediaan bahan ajar, kurikulum, fasilitas 

dan sarana, pengelolaan dan sebagainya. Sebagai salah satu komponen dalam 

pendidikan, bahan ajar dalam berbagai jenisya merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan.  

Dalam sudut pandang teknologi pendidikan, bahan ajar dalam berbagai 

bentuknya dikategorikan sebagai bagian dari media belajar.11 Fungsi utama media 

belajar sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (peserta 

didik). Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam 

menerima dan mengelola informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan observasi di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus 

pada tanggal 16 januari 2016, bahan ajar yang digunakan oleh guru dan siswa 

MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus adalah berupa buku teks yang 

diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Hasil 

observasi peneliti terhadap bahan ajar yang dipakai oleh guru dan siswa MTs 

Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus tersebut ditemukan beberapa masalah. 

Masalah tersebut antara lain, 1) sajian materinya belum menuju ke kurikulum, 2) 

sajian bahasanya masih berfokus pada penulis sendiri dan belum berfokus pada 

pembaca (siswa sasaran), 3) kemasan materinya tidak jauh berbeda dengan 

kemasan buku referensi atau buku bacaan pada umumnya, dan  4) belum adanya 

                                                             
11  Arief S Sadiman, dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), h. 6.  



 

fasilitas sekolah yang memadai. Sedangkan dalam proses belajar mengajar mata 

pelajaran fiqih itu sendiri lebih menekankan pada pemahaman materi dari buku 

teks kepada siswa tanpa harus melibatkan siswa secara aktif dalam membangun 

pengetahuannya sendiri. Sehingga siswa kurang memahami konsep suatu materi 

secara benar yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai hasil belajar yang 

kurang baik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mengembangkan 

bahan ajar yang digunakan oleh MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus 

dengan menggunakan pembelajaran berbasis multimedia android. Karena 

pembelajaran tersebut merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis 

pada pembelajaran konstruktivisme. Metode pengembangan yang berbasis 

multimedia tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran Fiqih yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep ilmu fiqih yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahan ajar 

yang dirancang dengan menggunakan multimedia android diharapkan tujuan 

tersebut akan tercapai. Karena dengan bahan ajar berbasis multimedia android ini, 

siswa diajak berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan disertai dengan  soal-soal 

yang dapat membantu siswa dalam memahami mata pelajaran ini. 

Dengan pengembangan bahan ajar mata pelajaran Fiqih berupa aplikasi,  

yang berbasis multimedia android sebagai media pembelajaran diharapkan 

pembelajaran Fiqih lebih praktis, variatif, kreatif, dan dapat menarik siswa untuk 



 

aktif dalam dalam mengikuti pembelajaran Fiqih baik secara kelompok atau 

mandiri. Diharapkan bahan ajar yang dikembangakan dapat dijadikan salah satu 

alternatif rujukan adalam menyajikan materi pembelajaran Fiqih, pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga efektif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diterapkan dan ingin dicapai. 

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi  dengan judul 

“Pengembangan  Bahan  Ajar  Bidang Studi Fiqih  Berbasis Android Kelas VIII 

di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus”.  

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa: (1) bahan ajar merupakan suatu 

persoalan yang penting dan menarik untuk dikembangkan, karena bahan ajar 

merupakan alat bantu dalam proses pembalajaran, (2) siswa lebih termotivasi, 

terbimbing dan terkontrol arah pembelajarannya dengan adanya bahan ajar, (3) 

belum adanya bahan ajar berupa aplikasi yang berbasis android yang 

dikembangkan di MTs Mathla’ul Anwar, sehingga peneliti tertarik untuk 

menyumbangkan produk pengembangan bahan ajar yang dapat meningkatkan 

kemenarikan dan keefektifan pembelajaran Fiqih. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghasilkan produk berupa bahan ajar berbasis android pada 



 

materi haji di kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan pengembangan bahan ajar berbasis android 

pada materi haji di kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus? 

3. Bagaimana kemenarikan dan keefektifan bahan ajar berbasis android jika 

diterapkan dalam pembelajaran Fiqih bagi siswa kelas VIII MTs Mathla’ul 

Anwar Wayhalom Tanggamus? 

E.    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pengembangan ini bertujuan 

untuk: 

1. Menghasilkan prodak berupa bahan ajar berbasis android pada pelajaran fiqih 

kelas VIII di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus.  

2. Mengetahui tingkat kelayakan pengembangan bahan ajar berbasis android 

pada materi haji kelas VIII di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus.  

3. Mengetahui kemenarikan dan keefektifan bahan ajar berbasis android jika 

diterapkan dalam pembelajaran Fiqih bagi siswa kelas VIII di MTs Mathla’ul 

Anwar Wayhalom Tanggamus.  

F.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan hasil berupa prodak berbentuk aplikasi dan 

media android dalam pembelajaran fiqih untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

di lelas VIII. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  



 

Dengan adanya penelitian ini, siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar dan menjadikan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan guru dapat memberikan 

inovasi baru dan termotivasi untuk dapat mengemas materi pembelajaran agar 

lebih menarik untuk dibaca siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sekolah dapat memberikan sarana 

dan prasarana yang sesuai untuk mengembangkan kreativitas guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran fiqih. 

 

G.   Projeksi Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produksi pengembangan yang akan dihasilkan berupa bahan ajar.  

Produk yang dihasilkan dari pengembangan bahan ajar ini diharapkan memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Materi yang disampaikan adalah haji pada kelas VIII MTs. 

2. Materi yang disampaikan dalam bahan ajar dilengkapi dengan evaluasi dan 

media-media yang menarik untuk siswa.  



 

3. Bahan ajar menekankan pada pemahaman siswa serta pengaplikasian dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4. Bahan ajar memuat jalinan antara topik yang dipelajari dan yang belum 

dipelajari.  

5. Bahan ajar memuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa 

mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka atas materi yang disajikan.  

6. Bahan ajar memuat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syari’at islam.  

7. Desain bahan ajar meliputi beberapa bagian, yaitu:  

a. Bagian biografi, berisikan profil pembuat 

b. Bagian pra-pendahuluan, terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, 

biografi, materi dan video. 

c. Bagian materi, berisikan materi yang berhubungan dengan pembelajaran 

seperti pengertian, hal pokok serta yang berhubungan dengan haji.  

d. Bagian video, berisikan beberapa video tentang haji mulai dari tatacara 

haji, serta panduan memakai ihram.  

H.   Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber 

belajar yang berbasis android untuk siswa kelas VIII MTs. Manfaat yang 

diharapkan untuk materi haji yaitu: 

1. Memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri 

karena penyampaian materi dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. 



 

2. Memberikan strategi alternatif penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran fiqih terutama materi haji. 

3. Memperkaya sumber belajar bagi guru dan siswa. 

4. Menjadi masukan bahan ajar berbasis multimedia yang relevan. 

I.   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.  Asumsi 

Beberapa asumsi dalam pengembangan bahan ajar fiqih tentang  haji ini adalah: 

a. Tujuan utama dari pembelajaran fiqih adalah mempersiapkan siswa agar 

sanggup menghadapi perubahan keadaan dan mempersiapkan siswa 

meggunakan fiqih dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Dengan menggunakan multimedia android ini diharapkan siswa maupun guru 

tidak lagi canggung terhadap perubahan zaman. Serta terbiasa dengan sarana 

dan prasarana yang telah tersedia maupun disediakan. Serta siswa akan 

mampu berkomunikasi secara aktif dengan bahan ajar yang telah 

dikembangkan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

c. Melalui bahan ajar yang dikembangkan ini melalui bimbingan guru maka 

siswa akan lebih terkontrol dan pembelajaran yang dahulunya terpusat pada 

guru (teacher center) sekarang beralih menjadi terpusat pada siswa (student 

center). Selain itu pembelajaran juga dapat berlangsung secara interaktif. 

d. Belum tersedianya pengembangan bahan ajar fiqih khususnya pada materi  

haji yang berbasis android dikelas VIII.  



 

e. Guru bidang studi masih kesulitan mengembangkan bahan ajar fiqih 

khususnya yang berbasis android. 

f. Belum tersedianya pengembangan bahan ajar fiqih khususnya pada materi haji 

yang berbasis android dikelas VIII.  

2. Keterbatasan Pengembangan  

a. Pengembangan bahan ajar fiqih berbasis android ini hanya terbatas pada 

materi haji yang ada dikelas VIII semester II yang terdiri atas pokok bahasan 

sebagai berikut:  

1) Pengertian haji  

2) Syrat-syarat haji 

3) Rukun haji 

4) Wajib haji 

5) Sunnah haji 

6) Urutan pelaksanaan haji 

7) Video tentang haji 

8) Dan tahap evaluasi 

b. Objek penelitian  terbatas pada penggunaan bahan ajar di kelas VIII MTs 

Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus. 

c. Penilaian kevalidan pada bahan ajar fiqih dengan berbasis android ini 

dilakukan oleh 3 validator ahli, yaitu satu dosen sebagai ahli materi, satu 

dosen sebagai ahli desain, satu guru bidang study Fiqih di MTs Mathla’ul 

Anwar Wayhalom Tanggamus. 



 

d. Penilaian kevalidan pada bahan ajar fiqih berbasis multimedia ini juga 

dilakukan dengan uji coba kelompok kecil pada siswa kelas VIII MTs 

Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus. Dan kemudian dilakukan untuk 

skala besar yakni kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

  

 

 

  



 

 BAB II  

 LANDASAN TEORI 

 

A.  Kajian Teori 

1.  Hakikat Bahan Ajar 

Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun 

sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar.12 

Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan, 

informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru/intruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud biasa berupa 

tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum 

(curriculum material) adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh 

siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.13 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (intructional materials) secara garis 

besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah di tentukan. Secara terperinci, 

jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur), keterampilan dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam 

rangkan mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar atau materi 

                                                             
12 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/24/download-pengembangan-bahan-ajar 
13 Majid, Abdul. 2007. Perencannan Pembelajaran. Bandung,: PT. Remaja Rosdakarya. h. 174 

 



 

kurikulum dapat bersumber dari berbagai disiplin ilmu baik yang berupa ilmu-ilmu 

social (social science) maupun ilmu-ilmu alam (natural science).  

Selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah bagaimana cakupan dan keluasan 

serta kedalaman materi atau isi dalam setiap bidang studi. Bahan ajar didefinisikan 

sebagai materi belajar yang mempunyai sifat fisik yang dapat diobservasi yang 

digunakan untuk memudahkan proses belajar. Menurut Pannen, bahan ajar adalah 

bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran bahan ajar yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah buku ajar.14 

Dari defnisi bahan ajar tersebut maka bahan ajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis 

yang digunakan guru dan siswa dalam KBM. 

a.  Fungsi Bahan Ajar 

Menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2007) disebutkan 

bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

1) Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa.  

2) Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya 

                                                             
14 Uyun, Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Pendekatan 

Hermeneutik Bagi Kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) 1 Talangpadang (Tesis: Program 
Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. IAIN Raden Intan Lampung, 2010) 



 

dipelajari/dikuasai.  

3) Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran.  

Dengan demikian, fungsi bahan ajar sangat akan terkait dengan kemampuan 

guru dalam membuat keputusan yang terkait dengan perencanaan (planning), 

aktivitas-aktivitas pembelajaran dan pengimplementasikan (implementing), dan 

penilaian (assessing). Menurut David A. Jacobsen dkk dalamm bukunya “Methods 

for Teaching” memaparkan bahwaa di era standar-standar pengajaran, pendekatan 

yang dilaksanakan guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran apapun, yang 

harus mereka lakuan pertama kali adalah merencanakan, kemudian menerapkan 

rencana-rencana yang telah dibuat dan akhirnya menilai keberhasilan aktivitasnya. 

b.  Manfaat dan Peranan Penyusunan Bahan Ajar 

Dukungan, layanan serta ketersedian bahan ajar yang beragam akan sangat 

memberikan manfaat yang sangat besar pada siswa diantaranya suasana dan kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang, mendorong siswa agar 

memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan terhadap sumber informasi dari guru. 

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru 

mengembangkan bahan ajar sendiri, antara lain: pertama, diperoleh bahan ajar yang 

sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebetulan belajar siswa; kedua, tidak 

lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh; ketiga, bahan 

ajar menjadi lebih kayak arena dikembangkan dengan menggunakan berbagia 

refrensi; keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalan guru dalam 



 

menulis bahan ajar; kelima, bahan ajar agar mampu membangun komunikasi 

pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa. 

Adapun peranan bahan ajar menurut Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, 

adalah: 
 
a) Mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran 

serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan.  
 
b) Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.  
 
c) Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap.  
 
d) Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi 

peserta didik.  
 
e) Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis.  
 
f) Menyajikan bahan/ sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna.  
 
c.  Tujuan Bahan Ajar 
 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: (a) membantu siswa dalam mempelajari 

sesuatu (b) menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar (c) memudahkan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran (d) agar kegiatan pembelajaran menjadi 

menarik.15 

d.  Jenis-jenis Bahan Ajar 
 

Bahan ajar jika dikelompokkan menurut jenisnya, ada 4 jenis yakni bahan 

                                                             
15 Muhaimin. Modul Wawasan Tentang Pengembangan Bahan Ajar. Bab V. Malang: 

LKP2-I, 25 mei 2008 



 

cetak seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

foto/gambar, model. Bahan ajar dengan seperti kaset, radio, compack disk audio. 

Bahan ajar pandang dengar seperti vidio, compact disk, film. Bahan ajar interaktif 

seperti compack disk interaktif.16 
 
2.  Pengembangan Bahan Ajar 
 

Pengembangan adalah proses menerjemah spesifikasi desain ke dalam suatu 

wujud fisik tertentu. Proses penerjemahan spesifikasi desain tersebut meliputi 

identifikasi masalah perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan stategi atau 

metode pembelajaran dan evaluasi keefektifan, efisiensi dan kemenarikan 

pembelajaran.17 Pengembangan yang dimaksud adalah proses penspesifikasian desain 

ke dalam suatu wujud fisik tertentu, dan yang dimaksud fisik adalah buku ajar. 
 

Penerapan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) yang diikuti oleh PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar telah membawa perubahan besar terhadap madrasah sebagai salah satu institusi 

pendidikan Islam. Madarash –MI dan MTs- tidak lagi disebut sekolah agama, tetapi 

berubah menjadi sekolah umum yang bercirikan Islam dan sejajar dengan sekolah-

sekolah umum yang lain. Karena berdasarkan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan 

No 054/U/1993 yang ditindak lanjuti oleh SK Menag Nomor 368 dan 369 tahun 1993 

madrasah wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan 

SD/SLTP. Dengan demikian, tidak ada lagi problem perbedaan mendasar antara MI 

                                                             
16 Ibid, h. 1. 

17I Nyoman Sudana Dedeng, Ilmu Perngajaran Taksonomi Variabel, (Jakarta : Depdikbud Dirjen 
Perguruan Tinggi Proyek    Pengembnagan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), h. 7. 



 

dan SD, serta MTs dan SMP. 

Demikian keberadaan SKB tiga menteri, Mendikbud, Mendagri dan Menag 

pada 1975 tentang kesetaraan madrasah dengan sekolah umum yang kemudian 

dikuatkan lagi dengan perubahan struktur kelembagaan madrasah pada UUSPN tahun 

1989 yang merekomendasikan bahwa dari sisi kelembagaan madrasah memiliki status 

yang sama dengan sekolah-sekolah umum dibawah naungan Departemen Pendidikan 

Nasional, telah menempatkan madrasah mendapatkan hak yang sama dengan 

sekolah-sekolah umum, baik dari segi pendanaan, pengembangan, perhatian 

pemerintah, perekrutan dan pembinaan lembaga tenaga pendidik dan kependidikan, 

serta derajat kelulusan. 
 

Tidak terkecuali satuan pendidikan dasar madrasah dalam hal ini Madrasah 

Tsanawiyah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu 

berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta menghadapi tantangan 

zaman. 
 
 Dari sinilah mengalami sejumlah perubahan dan pengembangan penting. 

Perubahan dan pengembangan tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu peningkatan 

kualitas madrasah, baik dari segi manajemen, kelembagaan maupun kurikulum.18 Hal 

itu dikarnakan kebijakan otonomi daerah dan disentralisasi pendidikan member 

peluang bagi kepala madrasah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan 

                                                             
18 Steenbrink, Pesantern Madrasah dan Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun 

Modern. (Jakarta: LP3ES, 1994). 



 

improvisasi di madrasah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, dan 

menejerial yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki 

oleh Madrasah.19 

 
Dalam upaya membelajarkan siswa dengan mudah, cepat dan menarik dan 

tidak membosankan, sehingga dapat dicapai hasil belajar yang optimal, diperlukan 

pengembangan bahan ajar pembelajaran yang cocok sesuai kondisi dan karakteristik 

peserta didik, karakteristik mata pelajaran dengan mengacu paradigma teknologi 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan pencapaian proses pembelajaran yang seyogyanya 

diikuti oleh setiap satuan pendidikan sebagaimana tercangkup dalam Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1 

yakni; 
 
“Adapun proses pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.”20 

a. Buku ajar sebagai produk pengembangan 
 

Buku Ajar adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah 

pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara 

misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, 
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20 Sebagaimana Permen No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1.  



 

atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Buku sebagai bahan ajar 

merupakan buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum dalam bentuk tertulis. Guna mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik diperlukan analisis 

terhadap kurikulum10, analisis sumber belajar dan penentuan jenis serta judul bahan 

ajar.21 

b.  Kedudukan Pengembangan Bahan Ajar dalam Kurikulum 
 

Guna mencapai tujuan pendidikan, kurikulum memiliki karakteristik yang 

tidak statis. Artinya keberadaan kurikulum mengalami perkembangan sesuai dengan 

keadaan masyarakat yang dinamis dan terbuka (Nurgiyanto, 1988:2). Oleh karena itu 

“kurikulum” berupaya melakukan penyediaan dan pemanfaatan sumber belajar, 

melaksanakan pengembangan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang mengacu pada aktivitas belajar, situasi belajar sesuai tingkat 

kemampuan siswa (Miarso, 1984).22 
 

Sejalan dengan karakteristik “kurikulum” yang dinamis, maka bahan ajar pun 

perlu disesuaikan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Penyesuaian bahan ajar 

dengan kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada siswa, berarti memberi 

peluang pada kurikulum agar tetap eksis, terutama pada pengembangan bahan ajar. 

Pengembangan bahan ajar itu bagian dari kurikulum, dan dianggap langkah praktis 

karena melayani, menyiapkan materi dan pengalaman belajar siswa. 

Pada hakikatnya dalam setiap kegiatan seharusnya ada azas yang dijadikan 

                                                             
21 Ibid, h. 11. 

22 Pengembangan Bahan Ajar Terjemah (Kitab Al-Mabadiul Fiqhiyah Jilid 1) Berbasis 
Visual Di Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin Putri Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah

 



 

dasar pertimbangan kegiatan. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum pun, ada 

asas-asas yang dijadikan dasar pertimbangan kegiatan itu. Menurut S Nasution 

(1980;10), ada empat dasar yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan 

kurikulum, yaitu dasar filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. 

Pengembangan bahan ajar kurikulum itu merupakan bagian dari 

pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Dalam pengembangan bahan ajar, 

setidaknya terlebih dahulu diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran 

disekolah. Penyeleksian bahan ajar pun tidak boleh berbeda jauh dari tujuan 

kurikulum yang didasarkan pada konsep-konsep yang mempengaruhi pandangan 

kurikulum ini adalah pandangan humanis, rekontruksi sosial, teknologi instruksional 

dan disiplin akademik. 

Dalam mengembangkan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsi-prinsip 

pembelajaran. Gafur (1994) menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran diantaranya 

meliputi prinsip relevansi, konsistensi. Dan kecukupan.23 Ketiga penerapan prinsip-

prinsip tersebut dipaparkan sebagai berikut: a) Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya 

dengan pencapaian SK dan KD. Cara termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan 

tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru 

akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, 

prinsip prosedur, aspek sikap atau aspek psikomotorik sehingga pada gilirannya guru 

                                                             
23 Abdul Gafur, Disain instruksional: langkah sistematis penyusunan pola dasar 

kegiatan belajar mengajar. (Solo: Tiga Serangkai, 1994), h. 17. 



 

terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian 

SK dan KD. b) Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus 

meliputi empat macam. c) Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan 

hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika 

terlalu sedikit akan kurang membantu SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak 

akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.  

Pengembangan bahan ajar merupakan pengembangan seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.24 Pengembangan bahan 

ajar merupakan suatu proses sistematika penyusunan bahan ajar yang realistik, valid, 

praktis, dan efektif untuk fiqih kelas VIII MTs. sehingga dengan adanya 

pengembangan bahan ajar ini mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena 

terciptanya susana yang menyenangkan dalam proses belajar dan pembelajaran. 

B. Fiqih  
 
1.  Karakteristik Fikih 
 
a. Pengertian Fiqih 
 

Fiqh adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan rasio 

berdasarkan dengan alasan-alasannya.25 Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam 

syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur 
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25 Nasrudin Razak, Dienul Islam (Bandung : Al-Ma’arif, 1985), h. 251.  



 

berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun 

kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu 

Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang 

kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fiqih membahas tentang cara bagaimana 

cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun islam dan hubungan antar manusia 

sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dalam  bahasa Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam 

terhadap suatu hal. Beberapa  ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara  

terminologi yaitu fikih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang 

diperoleh melalui dalil di  Al-Qur'an dan  Sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang 

juga membahas  hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-

hari, baik itu dalam  ibadah maupun dalam  muamalah.26 

Sedangkan definisi fiqih secara terminologi, ialah suatu ilmu yang 

mempelajari bermacam-macam syari’at atau hukum Islam dan berbagai macam 

aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk 

masyarakat social atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan 

dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan 

syari’at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa 

nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma’ 

dan ijtihad.27 

 

                                                             
26  Wikipedia( http://id.wikipedia.org/wiki/Fikih.htm diakses tanggal 3 mei 2013) 

27 Ridholloh  (http://ridholloh.wordpress.com/2012/10/31/hakikat-fiqih/.html diakses tanggal 3 mei 
2014) 

 



 

b.  Hakikat Fiqih 
  
 Fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, 

yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, 

untuk keperluan seseorang, golongan masyarakat umum. Jadi secara umum ilmu fiqih 

itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih sangat luas, yaitu membahas masalah-

masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia.28  

Sehingga sangat penting pembelajaran fikih dilakukan secara maksimal agar 

tidak goyah terhadap keyakinan yang sudah dimiliki. Pada hakikatnya fikih 

mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu pertama, aspek keyakinan yang dimana 

keyakinan ini adalah berhubungan dengan sikap ketika beribadah dan memecahkan 

suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam, kedua adalah proses yaitu dimana 

prosedur pemecahan masalah melalui dalil-dalil yang sedah jelas adanya sehingga 

tidak akan tersesat jauh ketika tidak memiliki dalil/pegangan dalam mengambil 

keputusan, ketiga yaitu aplikaasi dimana aplikasi ini adalah penerapan dari keyakinan 

dengan dalil-dalil yang sudah benar adanya yang bersumber dari al-qur’an dan al-

hadits serta fatwa ulama’. keempat aspek diatas ini yang tidak dapat dipisahkan antara 

yang satu dengan yang lain. 

 

 

 
                                                             

28 Ibid, h. 23. 



 

2.  Pembelajaran Fiqih di MTs  
 
a. Hakikat Pembelajaran Fiqih di MTs 
 

Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh 

dari dalil-dalil yang tafsilli.29Mata pelajaran fiqh dalam kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran agama Islam yang diarahkan 

untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan dan 

mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way 

of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengamalan dan 

pembiasan.30 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah suatu 

ilmu yang membahas dan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang 

hukum-hukum syara’ dengan dalil-dalil yang terperinci yang dipahami melalui 

kekuatan rasio atau hasil pemikiran berdasarkan dalil-dalil tersebut. 
 

Fiqih membahas tentang hukum-hukum dan juga tentang ibadah yang 

diajarkan oleh syara’ Islam sehingga seseorang dapat melaksanakan suatu ibadah 

dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari’at yang termasuk dalam Al-

Qur’an dan Hadits. 

Definisi tersebut disusun sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan tentang 

syari’at Islam yang harus dikuasai oleh murid-murid dimana tentang pemahaman 

tentang syari’at Islam, kaifiat ibadah juga ditekankan kepada taraf pengamalan 
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30 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi MTs (Jakarta : 
Depag, 2004) h. 46. 



 

ibadah sehingga menjadi dorongan kepada siswa untuk mengamalkan dengan baik 

sesuai dengan tuntunan syari’at Islam khususnya dalam menjalankan kewajiban yang 

utama yaitu ibadah shalat fardhu lima waktu sehari semalam. 

Mata pelajaran Fiqih adalah bahan kajian yang memuat ide pokok yaitu 

mengarahkan peserta didik untuk menjadi muslim yang taat dan saleh dengan 

mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam sehingga 

menjadi dasar pandangan hidup (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

latihan serta pengalaman peserta didik sehingga menjadi muslim yang selalu 

bertambah keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.31 Sehubungan dengan 

itu, mata pelajaran fiqih mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

keagamaan.  

Secara garis besar mata pelajaran Fiqih terdiri dari : 
 
1) Dimensi pengetahuan Fiqih (fiqh knowledge) yang mencakup bidang ibadah, 

muamalah, jinayah dan siyasah. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan 

Fiqih meliputi pengetahuan tentang thaharah, shalat, sujud, dzikir, puasa, zakat, 

haji, umrah, makanan, minuman, binatang halal/haram, qurbqn, aqiqah, macam-

macam muamalah, kewajiban terhadap orang sakit/jenazah, pergaulan remaja, 

jinayat, hudud, mematuhi undang-undang negara (syariat Islam), kepemimpinan, 

memelihara lingkungan dan kesejahteraan sosial.  
 
2) Dimensi keterampilan Fiqih (fiqh skills) meliputi keterampilan melakukan 

thaharah, keterampilan melakukan ibadah mahdlah, memilih dan mengkonsumsi 
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makanan dan minuman yang halal, melakukan kegiatan muamalah dengan 

sesama manusia berdasarkan syariat Islam, memimpin, memelihara lingkungan.  
 
3) Dimensi nilai-nilai Fiqih (fiqh values) mencakup antara lain penghambaan 

kepada (ta’abbud), penguasaan terhadap nilai religius, disiplin, percaya diri, 

komitmen, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, 

kebebasan individual.  

 Fiqih dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peran peting dalam 

membentuk umat Islam yang baik sesuai dengan syariat islam, falsafah bangasa dan 

konstitusi negara Republik Indonesia. Mata pelajaran Fiqih selain mencakup dimensi 

pengetahuan, juga memberikan penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan. Jadi, 

pertama-tama seorang muslim perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang 

lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip Fiqih Islam. Selanjutnya seorang muslim 

diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai muslim yang baik, taat pada aturan 

hukum, dan memiliki keterampilan menjalankan hukum Fiqih tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari. 
 
  Muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Fiqih (fiqh knowledge) 

dan keterampilan Fiqih (fiqh skills) akan menjadi seorang muslim yang ahli beribadah 

(muta’abbid). Muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Fiqih (fiqh 

knowledge) serta nilai-nilai Fiqih (fiqh values) akan menjadi seorang muslim yang 

berakhlak mulia, sedangkan muslim yang telah memahami dan menguasai 

keterampilan Fiqih (fiqh skills) serta nilai-nilai Fiqih (fiqh values) akan menjadi 

seorang muslim yang patuh dan taat. Kemudian muslim yang memhami dan 



 

menguasai pengetahuan Fiqih (fiqh knowledge), memahami dan menguasai 

keterampilan Fiqih (fiqh skills), serta memahami dan menguasai nilai-nilai Fiqih (fiqh 

values) akan menjadi seorang muslim yang sempurna (insan kamil). 

 

3.  Tujuan Pembelajaran Fiqih di MTs 
 
  Tujuan pembelajaran fiqih di madrasah Tsanawiyah dilihat secara garis besar 

bahwa pengajaran materi fiqih di madrasah Tsanawiyah adalah salah satu materi yang 

ada pada mata pelajaran agama. Pendidikan Agama Islam di MTs/SMP bertujuan 

untuk.32 

1) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; 

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berkhlak mulia yaitu 

manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan 

sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. 

3) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah, maupunmuamalah untuk dijadikan pedoman dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. 

                                                             
32 Riyanti (http: //Hakikat Pembelajaran  MTs noocomririyanti. blogspot. Diakses 

tanggal 12 mei 2014   



 

4) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 

sebagai perwujudan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik 

dalam hubungan manusia dengan Allah dengan diri manusia itu sendiri, dan 

mahluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 

  Pendidikan agama Islam terutama mata pelajaran fiqih 

menekankankeseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia 

denagnAllah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia 

dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 

C.    Pembelajaran Berbasis Multimedia 
 

Multimedia sebagai salah satu media dalam pembelajaran mampu 

meningkatkan daya ingat seseorang. Penelitian Jacobs dan Schade menunjukkan 

bahwa daya ingat orang yang hanya membaca saja memberikan persentase terendah, 

yaitu 1%. Daya ingat ini dapat ditingkatkan hingga 25%-30% dengan bantuan media 

lain, seperti televisi. Daya ingat makin meningkat dengan menggunakan media 3 

dimensi seperti multimedia, hingga 60%.33 

 
Kehadiran multimedia terutama dalam bidang Pendidikan bertujuan untuk 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik dan membantu mengembangkan 

kemampuan yang sempurna baik fisik, intelektual, maupun emosionalnya. Potensi 

kemampuan yang dimiliki manusia ini hampir tak terbatas. Namun hanya sebagian 

kecil saja dari potensi tersebut yang telah dikembangkan. Metode dan media yang 

                                                             
33 Made Nuryadi (http://  made82math  /27 Oktober 2013.html diakses tanggal 2 mei 

2014) 



 

tepat untuk mengembangkan kemampuan tersebut sangatlah diperlukan. Teknologi 

multimedia diharapkan mampu mengatasi kendala dalam proses belajar mengajar 

dengan dikemasnya program pendidikan dalam media yang berbasis ICT. Meskipun 

Gagne menyatakan bahwa, tidak ada satu pun media yang sempurna yang dapat 

memenuhi semua keperluan yang diinginkan. 

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antar guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah Penyampaian 

materi pembelajaran dapat diseragamkan, Proses pembelajaran menjadi lebih jelas 

dan menarik , Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif , Efisiensi dalam waktu 

dan tenaga, Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa , media memungkinkan proses 

belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja , Media dapat menumbuhkan 

sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 

1. Bahan Ajar Berbasis Android 

Pesatnya pertumbuhan sistem operasi Android besutan Google, memicu 

vendor-vendor smartphone di seluruh penjuru dunia untuk menggunakan sistem 

operasi ini, bukti pesatnya perkembangan Android dapat dilihat dari penggunanya di 

berbagai kalangan, yang mana pada awalnya Android hanya terdapat di smartphone 

saja, kini Android juga merabak ke perangkat Tablet PC, dan laptop pada akhir-akhir 

ini. Dalam hal ini pengguna Android dikalangan pelajarpun sangat menjamur, 

sehingga seorang Guru harus dapat memanfaatkan Android sebagai media 

pembelajaran yang patut untuk dicoba.  



 

a. Pengertian Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, niddleware dan aplikasi android.34 Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel/smartpone. Kemudian untuk 

mengembangkan android, dibukalah Open handset Alliance, konsorsium dari 34 

perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

b. Membuat Aplikasi Android Menggunakan AppYet  

AppYet adalah layanan online untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di 

platform android gratis tanpa pemrograman, aplikasi AppYet mendukung RSS/Atom, 

HTML5, Podcast, YouTube, TapaTalk, Forum, Twitter, Mapbox. Dengan 

menggunakan layanan online AppYet seorang guru dapat dengan mudah membuat 

aplikasi pembelajaran berbasis android, mengingat banyaknya pelajar yang 

menggunakan smartphone dan tablet android sehingga media ini sangat cocok untuk 

digunakan. 

 

 

                                                             
34 Candra Syahputra, Guru Kreatif, Pake TIK Dong, (Bandar Lampung, Harakindo, 2017), h. 52  



 

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan kajian teori yang dilkaukan, berikut ini dikemukakan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Aditiya Wahyu Kristianto dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 Kelas 

VII SMP Negri Welahan”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis 

penelitian pengembangan. Data yang dianalisis secara deskriptif, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: aspek Kurikulum dan Desain Intruksional 

media pembelajaran berbasis e-kamus computer TIK dinilai sangat baik 

dengan skor persentase sebesar 80,00%. Berdasarkan kategori tingkat 

validasi, skor ini dapat dipersentasikan bahwa materi pada media 

pembelajaran TIK sangat baik digunakan. 

2. Siti Wahidah dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Terjemah (Kitab Al-Mabadiul Fiqhiyah Jilid 1) Berbasis Visual Di Pondok 

Pesantren Roudlotus Sholihin Putri Purwosari Padang Ratu Lampung 

Tengah”. Dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian 

pengembangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Setelah data 

penelitian dianalisis secara deskriptif, maka diperoleh hasil belajar siswa 

memenuhi batas ketentuan secara individual dan klasikal 81,8%. 



 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, belum ada penelitian yang membahas 

tentang pengembangan bahan ajar Fiqih yang berbasis android terutama pada materi 

haji. Pengembangan bahan ajar tentang materi haji pada mata pelajaran Fiqih hanya 

terbatas pada penelitian tindakan kelas yang mengembangkan media pembelajaranya 

saja atau bukunya saja tanpa ada pengembangan dua-duanya. Oleh karena itu, perlu 

adanya penelitian tentang pengembangan bahan ajar fiqih tentang materi haji yang 

tidak hanya mengembangkan buku akan tetapi media juga yang berbasis android yang 

mudah dan praktis untuk digunakan. 

  



 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan atau Reseacrh and Development. Metode penelitian dan 

pengembangan atau Reseacrh and Developmentadalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut.35 Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut, supaya 

dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangan bersifat 

longitudinal/bertahap.36 

Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk tertentu untuk 

menghasilkan produk tertentu untuk bidang administrasi, pendidikan dan sosial 

lainnya masih rendah. Padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan 

sosial yang perlu dihasilkan melalui research dan development. Dalam bidang sosial 

dan pendidikan peranan research dan development masih sangat kecil, dan kurang 

dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. 
                                                             

35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  (Bandung: CV. 
Alfabeta, 2011), hlm. 297 
36Ibid, h. 11. 



 

Untuk mencapai kualitas pembelajaran, perencanaan pembelajaran haruslah di 

dasarkan pada pendekatan sisitem.37Untuk merencanakan pembelajaran dapat 

dikembangkan berbagai model dan mengorganisasikan pembelajaran. Dari berbagai 

model rancangan pembelajaran, tidak ada model rancangan pembelajaran yang paling 

ampuh. Oleh karena itu, dalam menentukan model rancangan untuk mengembangkan 

suatu program pembelajaran tergantung pada pertimbangan guru terhadap model 

yang akan diguanakan atau dipilih. 

2. Subjek Penelitian dan Pengembangan 

Subjek penelitian dan pengembangan ini ada beberapa unsure yaitu: 

a. Ahli  

Ahli yang dimaksud dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

validator bahan ajar yang terdiri atas dua orang yaitu: 

1) Ahli materi 

Ahli materi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen 

Pendidikan Agama Islam. Ahli materi akan memberikan penilaian 

terhadap bahan ajar yang sudah dibuat. Penilaian tidak hanya dari segi 

materi saja tetapi segi penyajian dan bahasa juga dinilai.Namun demikian, 

titik berat penilaian ahli materi ada pada materi dan penyajiannya dalam 

bahan ajar. Selain memberikan penilaian, ahli materi juga akan 

memberikan masukan perbaikan terhadap bahan ajar. 

2) Ahli Pemrograman 

Ahli pemrograman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen 

                                                             
37Ali Mustafa, Dr. Hanun Asrohah. M. Ag. Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran. 

(Kompertais IV Press. Surabaya, 2010) 



 

mata kuliah pemrograman computer.Penilaian dari ahli pemrograman 

dititik beratkan pada penyajian aplikasi yang telah dibuat apakah sudah 

memasuki kategori standar pemrograman atau belum.Selain memberikan 

penilaian, ahli materi juga memberikan masukan perbaikan terhadap 

bahan ajar yang telah dibuat. 

b. Praktisi Pendidikan 

Praktisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru Madrasah 

Tsanawiyah yang mengajar fiqih di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Talang 

Padang Tanggamus. Praktisi akan memberikan penilaian hasil bahan ajar 

yang telah dikembangkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk mengetahui 

kualitas bahan ajar yang telah dikembangkan. 

c. Peserta Didik 

Subjek uji coba bahan ajar adalah peserta didik di MTs Mathla’ul Anwar 

Wayhalom Talang Padang Tanggamus. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau dipilih sesuai tujuan 

dan dengan sengaja. Karena bahan ajar yang akan dihasilkan diperuntukkan 

bagi peserta didik MTs Mathla’ul Anwar yang masih menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam proses 

pembelajarannya maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di MTs 

Mathla’ul Anwar Wayhalom Talang Padang Tanggamus.  

 

 



 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 
 

Dalam pengembangan ini peneliti menggunakan metode penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono, langkah-lankah penelitian dan pengembangan 

ditunjukan pada diagram berikut:38 

 

Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan metode research and Development 
(R&D) 

 
Berikut penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan sesuai dengan 

bagan diatas: 

1. Potensi dan masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan memiliki nilai 
                                                             

38Ibid, h. 409. 



 

tambah. Sebagai contoh, dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi 

androidsebagai potensi yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengecek 

hasil suatu penghitungan. Selain itu, masalah juga dapat dijadikan potensi apabila 

kita dapat mendayagunakannya.Dalam penelitian ini peneliti menemukan suatu 

masalah dalam pembelajaran fiqih pada materi haji. Dengan begitu masalah ini 

dapat diatasi melalui Research and Development dengan cara meneliti sehingga 

dapat ditemukan suatu model, pola, atau system penanganan terpadu yang efektif 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model, pola, dan 

system ini dapat ditemukan dan diaplikasikan secara efektif kalau dilakukan 

melalui penelitian dan pengembangan. 

Metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survey atau 

kualitatif.Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model 

penanganan yang efektif. Untuk mengetahui efektifitas model tersebut, maka 

perlu diuji. Pengujian dapat digunakan metode eksperimen.Setelah model teruji, 

maka dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang dialami. 

2. Pengumpulan data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up to date, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain produk 

Produk yang dihasilkan dalam research and development bermacam-



 

macam.Dalam bidang teknologi, orientasi produk yang dihasilkan adalah produk 

yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yakni produk yang 

berkualitas, hemat energy, menarik, harga murah, bobot ringan dan bermanfaat 

ganda. Lain lagi dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan akan 

berorientasi pada peningkatan efektivitas pembelajaran dan peningkatan prestasi 

belajar peserta didik. Hasil akhir dari tahap ini adalah berupa desain produk baru 

yang lengkap dengan spesifikasinya. 

4. Validasi desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatan secara rasional 

karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, 

belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang dirancang tersebut. 

5. Revisi desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh pakar ahli, maka akan dapat diketahui 

kelemahan dan kekurangannnya. Setelah diketahui kelemahan dan 

kekurangannya maka peneliti akan memperbaiki desain produk tersebut. 

6. Uji coba produk 

  Borg dan Gall menyatakan bahwa: “The primary purpose of the main field 
test which isto determine the success of the new product in meeting its 
objectives, the secondary purpose is to collect information that can be used to 
improve the course in the next revision.” 



 

 
  Maksud dari pernyataan tersebut adalah “Tujuan dari uji coba ada 2 yaitu 

(1) untuk menentukan sukses atau tidaknya produk untuk mencapai 
tujuan; (2) mengumpulkan informasi untuk penyempurnaan produk.” 

 
7. Revisi produk 

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut akan menunjukan 

bagaimana kinerja system kerja baru apakah akan lebih baik dari system lama 

atau tidak. 

8. Uji coba pemakaian  

Setelah uji coba produk berhasil dan mungkin tidak terjadi revisi yang terlalu 

penting, maka selanjutnya produk yang berupa system kerja baru tersebut 

diterapkan dalam kondisi nyata untuk ruang lingkup yang luas. 

9. Revisi produk  

Revisi produk ini dilakukan jika pada saat uji pemakaian nyata terdapat 

kekurangan dan kelemahan.Sebaiknya pembuat produk terus melakukan evaluasi 

pada produk yang dibuat. 

10. Pembuatan produk masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba 

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara masal. 

Dalam penelitian ini karena keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi 

menjadi 7 langkah dalam melakukan penelitian pengembangan yaitu langkah 

pertama sampai ketujuh.Dengan demikian, produk akhir penelitian ini sampai 

revisi kedua.  



 

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui: 

1. Dokumen 

Dokumen yang digunakan merupakan dokumen hasil penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran fiqih bagi peserta didik MTs 

Mathla’ul Anwar Wayhalom Talang Padang Tanggamus.Peneliti juga 

melakukan studi refrensi baik dari buku maupun dari internet.Data nilai hasil 

belajar peserta didik pada materi haji. 

2. Interview(wawancara) 

Wawancara dilakukan sebelum pembuatan bahan ajar.Wawancara 

sebelumpembuatan bahan ajar dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai permasalahan yang terjadi pada bahan ajar yang telah tersedia. 

3. Lembar penilaian 

Lembar penilaian merupakan media penilaian terhadap produk yang telah 

dibuat oleh peneliti.Dalam hal ini yang dinilai adalah bahan ajar berupa 

softwareyang telah dibuat oleh peneliti.Lembar penilaian diberikan kepada ahli 

materi dan ahli pemrograman yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan 

kelayakan produk yang telah dibuat oleh peneliti. 

D. Instrumen Penelitian 

Pengembangan bahan ajar ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan bimbingan 

dari pembimbing yang kemudian divalidasi oleh para ahli materi dan ahli 



 

pemrograman.Untuk memvalidasi bahan ajar diperlukan instrument berupa lembar 

penilaian. Lembar penilaian dalam penelitian dan pengembangan ini akan digunakan 

untuk memberikan penilaian terhadap produk bahan ajar yang telah dibuat. Ahli 

materi dan ahli pemrograman akan memberikan penilaian dengan mengisi checklist 

pada setiap butir penilaian dengan kriteria layak atau tidak layak. Pada butir yang 

dinilai belum layak, para ahli akan memberikan masukan perbaikannya. Lembar 

penilaian yang disusun ada dua macam yaitu: 

1. Lembar penilaian untuk ahli materi 

2. Lembar penilaian untuk ahli media 

Pada lembar penilaian berisi aspek-aspek yang dinilai seperti berikut: 
 

Tabel 3.1 
Aspek Penialian Bahan Ajar Oleh Ahli Materi 

  
No Aspek Indikator 
1 Kualitas isi - Kesesuaian materi dan KD 

- Keakuratan materi 
- Keingintahuan 

2 Kebahasaan - Lugas  
- Komunikatif 

3 Keterlaksanaan  - Kesesuaian contoh soal dan materi  
- Penyajian materi pada tampilan 

software 
 

Tabel 3.2 
Aspek Penialian Bahan Ajar Oleh Ahli Media 

  
No Aspek Indikator 
1 Tampilan software - Kejelasan penggunaan huruf 

- Kemenarikan penampilan 
2 Kebahasaan - Lugas  

- Komunikatif 



 

3 Penggunaan  - Kepraktisan software sebagai bahan ajar  
- Kemudahan menggunakan software 

Setelah produk divalidasi langkah selanjutnya adalah uji coba produk. Dalam 

uji coba produk ini diperlukan instrument berupa: 

1. Angket  

Angket diberikan kepada peserta didik setelah dilakukan uji coba produk 

yang telah dibuat.Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memberikan 

masukan kepada peneliti tentang pendapat peserta didik terhadap bahan ajar 

yang telah mereka gunakan saat uji coba. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

wawancara kepada praktisi yaitu guru fiqih di MTs Mthla’ul Anwar 

Wayhalom Tanggamus.Pedoman wawancara ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara secara terstruktur dan tak terstruktur. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan salah satu instrument yang penting dalam 

penelitian ini. Hal-hal yang dicatat adalah masukan-masukan baik praktisi 

(guru) maupun dari peserta didik selama proses uji coba. Kejadian-kejadian 

unik atau kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik akan dicatat karena 

hal ini akan berguna untuk menganalisis apakah perlu diadakan perbaikan 

pada bagian-bagian bahan ajar yang sulit dipahami oleh peserta didik.  

 



 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa bahan 

ajar menggunakan multimedia android.Data yang diperoleh melalui 

instrument penelitian pada saat uji coba dianalisis dengan menggunakan 

statistik. Untuk menganalisis data pada hasil validasi ahli materi, ahli media 

dan guru terhadap bahan ajar maka terlebih dahulu merubah hasil penilaian 

ahli media, ahli materi dan guru yang masih berbentuk huruf diubah dalam 

bentuk skor, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 
Pedoman Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban39 

Pilihan Jawaban Skor 
Sangat baik (SB) 5 

Baik (B) 4 
Cukup (C) 3 
Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 
 

Untuk menganalisis hasil penilaian yang dilakukan oleh validator 

dengan berdasarkan skor skala likert yaitu: 

Penghitungan menggunakan rumus: 

P=�
�

� 100% 

                                                             
39Riduawan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: ALFA BETA, 

cet.9,2013), h. 87. 



 

Keterangan:  
P = Persentase Kelayakan 
x = Jumlah Pengumpulan Skor 
y = Jumlah Skor Ideal 
 

 
Tabel 3.4 

Kriteria Persentase Hasil Validasi40 
Interval Kategori 

80% < P≤ 100% Sangat Baik 
60% < P≤ 80% Baik 
40% < P≤ 60% Cukup 
20% < P≤ 40% Kurang 
0% < P≤ 20% Sangat Kurang 

 
 

2. Analisis Data Penilaian dan Tanggapan Siswa Terhadap Bahan Ajar  

Instrument penelitian siswa terhadap bahan ajar dan tanggapan siswa 

setelah menggunakan skala likert sehingga masing-masing pilihan jawaban 

yang berupa data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif terlebih dahulu 

untuk memudahkan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 
Kriteria Persentase Hasil Validasi 

Jawaban Penilaian Skor  
Sangat setuju 5 

Setuju  4 
Cukup setuju 3 
Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
 

Selanjutnya hasil perhitungan dari masing-masing soal 

                                                             
40Riduan.Loc.Cit. h.136. 



 

diinterpresentasikan menurut skala interpretasi.Jika ingin melihat persentase 

secara keseluruhan maka setelah dilakukan perhitungan lalu nilai dari setiap 

soal dirata-ratakan. 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 
 
1. Deskripsi Hasil Pengembangan Produk 

Berdasarkan tahapan penelitian pengembangan yang meliputi potensi 

masalah, pengumpulam data, desain produk, validasi desain, perbaikan 

desain, uji coba produk dan perbaikan produk maka didapat hasil 

pengembangan bahan ajar fiqh menggunakan media android. 

a. Potensi dan masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan guru fiqih kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar 

Wayhalom Tanggamus bapak Khotib Satib, S. Pd.I dan juga memberikan 

kuesioner kepada peserta didik kelas VIII tentang masalah yang ada 

dikelas dan sekolah tersebut. 

Berikut salah satu pertanyaan wawancara, Pertanyaaan peneliti: 

“Untuk menyampaikan materi, bahan ajar apa saja yang bisa bapak 

gunakan dalam pembelajaran fiqih?” Jawaban narasumber: “Biasanya 

saya menggunakan buku cetak yang disediakan pemerintah, dan 

beberapa buku cetak yang disediakan pemerintah, dan beberapa 

buku yang diterbitkan oleh penerbit.” Berdasarkan wawancara 

tersebut, potensi pengembangan produk ini bertujuan untuk 



 

meminimalisir permasalahan di kelas bahwa di sekolahan tersebut 

pembelajaran fiqih masih terfokus dengan buku cetak sedangkan dengan 

perkembangan zaman yang serba teknologi, buku sudah barang yang 

tidak mewah lagi apalgi untuk mata pelajaran fiqih yang rumit tentang 

hukum-hukum islam. Oleh karena itu, butuh adanya inovasi untuk 

memajukan mutu pendidikan yaitu dengan mengembangkan suatu produk 

bahan ajar berbasis teknologi. 

Dari hasil wawancara, kuesioner, dan observasi yang telah dilakukan 

peneliti, diperoleh masalah yang mendasar yang terjadi pada peserta didik 

kelas VIII MTs, yaitu: tidak adanya bahan ajar fiqih yang menggunakan 

android terlebih pada materi haji. Masalah-masalah yang ada memberikan 

ide kepada peneliti untuk mengembangkan bahan ajar pembelajaran fiqih 

yang dikembangkan  dengan memenuhi prinsip-prinsip bahan ajar pada 

dasarnya, sehingga bahan ajar memiliki standar kelayakan bahan ajar 

yang sesuai. Bahan ajar ini dikembangkan pada materi haji yang nantinya 

berbentuk android.  

b. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah pengumpulan informasi. Pengumpulam informasi 

dilakukan untuk mengetahui kebutuhan siswa terhadap produk yang ingin 

dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Langkah pertama 

peneliti melakukan analisis perkembangan siswa/i MTs, berdasarkan 



 

perkembangan siswa/i MTs yaitu siswa/i sangat tertarik untuk belajar 

secara aktif dengan cara menggunakan media pembelajara berbasis 

teknologi yang dapat membantu dalam proses pembelajaran fiqih materi 

haji. Setelah melakukan analisis perkembangan siswa/i MTs peneliti 

melakukan analisis materi, materi dalam perkembangan produk ini adalah 

materi haji kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom  Tanggamus 

yang masih menggunakan KTSP yang menekankan kepada guru untuk 

aktif, sehingga materi haji dipilih untuk dikembangkan dimana materi 

tersebut sangat penting bagi peserta didik dan umat muslim tentunya, 

sedangkan media dalam membantu pengembangan bahan ajar ini 

menggunakan android atau perangkat lunak multimedia dengan 

mengintegrasikan berbagai tipe media gambar, suara, video, teks, dan 

flash ke dalam presentasi yang dibuat. 

2. Pembuatan Desain Awal Produk 

Tahap ini merupakan tahap dimana seluruh objek bahan ajar dibuat. 

Pengembangan bahan ajar ini diawali dari pembuatan form-form tampilan, 

kemudian dari form-form tampilan akan ditentukan form tampilan awal, 

form panduan penggunaan, form materi-materi yang berkaitan dan form 

evaluasi. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan isi dalam 

bahan ajar tersebut jika sudah dipisahkan disetiap bagian-bagian, hal ini 



 

akan mempermudah dalam penyusunan bahan ajar yang akan 

dikembangkan seperti berikut. 

a. Untuk membuat modul dalam aplikasi yang dilakukan pertama kali 

adalah membuka aplikasi App.Yet kemudian lakukan Sign In dengan e-

mail yang sudah di registrasikan 

 
Gambar 4.1 Tampilan awal desain membuat produk 
 

b. Masuk menu App.Yet kemudian pilih general seperti gambar dibawah 

ini, dan klik Go to New Modul 

 
        Gambar 4.2 Tampilan untuk memilih modul  

 



 

c. Kemudian pilih kategori modul web  

 
Gambar 4.3 Tampilan kategori modul web 

 

d. Masukkan nama menu “Sejarah Haji” dan no urut dari module tersebut 

di bagian menu order, dan Save 

 
Gambar 4.4 Tampilan memilih judul materi 

 

e. Langkah selanjutnya yaitu memilih jenis web, pilih  “Web Link” 



 

 
     Gambar 4.5 Tampilan memilih web 

 

f. Masukkan link yang akan ditautkan 

https://ebelajarfiqih.blogspot.co.id/2017/04/sejarah-haji.html kemudian 

klik “Save” 

 
      Gambar 4.6 Tampilan memasukan link  



 

g. Kemudian pilih menu General untuk mengatur icon module, pilih 

choose file dan pilih gambar untuk icon module 

 
Gambar 4.7 Tampilan mengatur icon 

 

h. Setelah memilih gambar, selanjutnya klik “Save Changes” 

 
Gambar 4.8 Tampilan menyimpan aplikasi 
 
 

i. Untuk melihat modul yang telah ditambahkan klik menu “Modules” 

akan tampil kumpulan modul yang telah dibuat dalam aplikasi Fiqih Haji 



 

 
Gambar 4.9 Tampilan modul yang telah dibuat 
 

j. Langkah terakhir mengubah module menjadi Android Package (Apk) 

dengan cara “Submit to Build” untuk mengirimkan aplikasi ke inbox e-

mail  

 
Gambar 4.10 Tampilan mengubah modul menjadi android 

 
 

k. Buka e-mail, dan lakukan verifikasi, setelah selesai buka kembali 

App.Yet di menu Build akan muncul Link download “Download within 

24 hours”, klik link tersebut tunggu hingga Apk terdownload untuk 

kemudian dipindahkan ke perangkat android 



 

 
Gambar 4.11 Tampilan setelah menjadi modul 

 

l. Instalasi Apk 

Setelah Android package dipindahkan dari Personal Computer ke 

perangkat android langkah selanjutnya yaitu proses instalasi. Instalasi 

secara manual klik Apk dan Instal 



 

 

     Gambar 4.12 Tampilan setelah aplikasi terinstal 

1) Pengoperasian Aplikasi Fiqh Haji untuk siswa/i di perangkat Android 

a) Unduh aplikasi di http://tinyurl.com/aplikasifiqihhaji ,kemudian 

instal aplikasi di android secara manual, setelah itu buka Aplikasi Fiqih 

Haji 

 



 

 
Gambar 4.13 Tampilan Homescreen perangkat android yang terinstal 

aplikasi Fiqih Haji  
 
 

2) Tampilan awal produk 



 

 
Gambar 4.14 Tampilan awal aplikasi Fiqih Haji 

 
3) Menu aplikasi  



 

 
Gambar 4.15 Tampilan menu aplikasi fiqih haji 

 

Didalam tiap-tiap menu berisi materi sesuai dengan nama menu tersebut, 

menu tersebut antara lain :  

 Biografi, berisi biografi penulis yang mengoperasikan aplikasi melalui 

Blogger 

 Pengertian Haji, berisi materi yang menjelaskan pengertian haji 

 Rukun Haji, berisi materi yang menjelaskan rukun-rukun haji 

 Wajib Haji, berisi materi yang menjelaskan wajib haji 

 Sunnah Haji, berisi materi yang menjelaskan Sunnah-sunnah haji 

 Panduan memakai ihram, berisi video tutorial pemakaian ihram 



 

 Urutan Pelaksanaan Haji, berisi materi yang menjelaskan urutan 

pelaksanaan haji 

 Tatacara haji, berisi video tentang cara pelaksanaan haji 

 Evaluasi, berisi soal pilihan ganda dan soal essay online menggunakan 

Google Form 

 Unduhan, berisi tentang riwayat download yang dilakukan pengguna 

aplikasi tersebut 

 Atur Tema, untuk mengubah tampilan aplikasi 

 Pengaturan, berisi pengaturan aplikasi 

 Tentang Aplikasi, berisi keterangan aplikasi, pengembang Aplikasi, 

Versi Aplikasi 

4) Menu Evaluasi 

Didalam aplikasi Fiqih Haji, terdapat soal pilihan ganda & soal essay 

online dengan menggunakan google form. Siswa membuka menu 

evaluasi, kemudian mengisi jawaban di kolom yang telah disediakan, 

apabila pengisian soal sudah selesai maka klik Kirim.  

 



 

 

Gambar 4.16 Tampilan soal online 

 

 
3. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Para Ahli 

Validasi desain dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai bahan ajar yang 

telah dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta penilaian dari 1 orang ahli 

media yaitu Bapak Bayu Cahyoatmoko Putroaji, S.T. MM, selain 1 ahli 

media terdapat juga 1 orang ahli materi yaitu bapak M.Indra Saputra, 

M.Pd.I. Berikut deskripsi hasil validasi oleh ahli materi dan ahli media. 

a. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi  

Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah aspek kualitas isi, 

kebahasaan, dan keterlaksanaan.  

 



 

 

Tabel 4.1 
Hasil validasi desain oleh ahli materi sebelum revisi 

No Aspek 
Persentase 

Perolehan Skor% 
Kriteria 

1 Kualitas isi 80 Baik 

2 Kebahasaan 75 Baik 

3 Keterlaksanaan  80 Baik 

Total aspek  79 Baik 

 

Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan 

persentase 80%, pada aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh 

hasil dengan persentase 75%, dan untuk aspek keterlaksanaan penilaian 

validator diperoleh hasil dengan persentase 80%. Meskipun telah 

memasuki criteria baik untuk bahan ajar yang telah divalidasi, masih 

perlu adanya revisi bahan ajar, validasi tahap kedua dilakukan peneliti 

untuk melihat kualitas bahan ajar yang telah direvisi. Aspek yang dinilai 

pada validasi ini tetap seperti validasi tahap pertama, dari hasil validasi 

kedua diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



 

        Table 4.2 
Hasil validasi desain oleh ahli materi setelah revisi 

No Aspek 
Persentase 

Perolehan Skor% 
Kriteria 

1 Kualitas isi 85  Sangat Baik 

     2 Kebahasaan  85  Sangat Baik 

3 Keterlaksanaan  90  Sangat Baik 

Total aspek  87  Sangat Baik 

 
Penilaian validator setelah dilakukannya revisi 1 pada aspek kualitas 

isi diperoleh hasil dengan persentase 85%, pada aspek kebahasaan 

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 85%, dan untuk 

aspek keterlaksanaanpenilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 

90%. Persentase total dari semua aspek bahan ajar sebelum revisi adalah 

79% dan setelah diadakannya revisi dan dilakukan validasi tahap kedua 

persentase otal dari semua aspek bahan ajar naik menjadi 87%. Total 

persentase perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai tabel 3.4 dan 

diperoleh kesimpulan bahana ajar ini menurut ahli materi termasuk dalam 

criteria sangat baik digunakan dalam pembelajaran fiqih. Hasil 

perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran. 

 

 

 

 



 

 

Hasil validasi ahli materi dapat disajikan dalam bentuk grafik 4.1 

berikut. 

 

Grafik: 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi 

 

b. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media 

Aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek tampilan android, 

kebahasaan, dan penggunaan. 

   Table 4.3 
Hasil validasi desain oleh ahli media dan pemrograman 

sebelum revisi 

No Aspek 
Persentase Perolehan 

Skor% 
Kriteria 

1 Tampilan software 77 Baik 

     2 Kebahasaan  75 Baik 

3 Penggunaan  80 Baik 

Total aspek  77 Baik 
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Penilaian validator pada aspek tampilan android diperoleh hasil 

dengan persentase 77%, pada aspek kebahasaan penilaian validator 

diperoleh hasil dengan persentase 75%, dan untuk aspek penggunaan 

penilaian validator diperoleh dengan hasil persentase 80%. Sama seperti 

halnya validasi materi, meskipun validasi media telah memasuki kriteria 

baik untuk bahan ajar yang telah divalidasikan. Setelah dilakukannya 

revisi bahan ajar, validasi tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk 

melihat kualitas bahan ajar yang telah direvisi. Aspek yang dinilai pada 

validasi ini tetap seperti validasi tahap pertama, dari hasil validasi kedua 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

   Tabel 4.4 
Hasil validasi desain oleh ahli media dan pemrograman 

setelah revisi 

No Aspek 
Persentase 

Perolehan Skor% 
Kriteria 

1 Tampilan software 90  Sangat Baik 

     2 Kebahasaan  85 Sangat Baik 

3 Penggunaan  90 Sangat Baik 

Total aspek  89 Sangat Baik 

 
Penilaian validator setelah dilakukannya revisi I pada aspek tampilan 

android diperoleh hasil dengan persentase 90%, pada aspek kebahasaan 

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 85%, dan untuk 

aspek penggunaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 



 

90%. Persentase total dari semua aspek bahan ajar sebelum di revisi 

adalah 77% dan setelah dilakukannya revisi I persentase total dari semua 

aspek bahan ajar yang dinilai menjadi 89%. Total persentase perolehan 

skor tersebut dikonversikan sesuai tabel 3.4 dan diperoleh kesimpulan 

bahwa bahan ajar ini menurut para ahli media dan programan termasuk 

dalam criteria sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran fiqih. 

 

 

Hasil validasiahli media dapat disajikan dalam bentuk grafik 4.2 

berikut.  

 

Grafik: 4.2 Hasil Validasi Ahli Media  

4. Revisi Produk I 

Hasil validasi oleh para ahli terdapat saran mengenai bahan ajar yang 

dibuat pengembang, antara lain adalah terdapat ayat-ayat Al-qur’an dan 
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hadits-hadits yang tidak memakai tanda baca (harokat), serta perlu 

ditambahkan sejarah haji didalam materi tersebut. Komentar dan saran 

tersebut dijadikan acuan untuk merevisi bahan ajar yang telah dibuat 

peneliti. Berikut adalah revisi produk berdasarkan saran ahli materi dan 

ahli media: 

a. Ahli Materi 

Berdasarkan lembar instrument validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi yaitu Bapak M. Indra Saputra, M.Pd.I diperoleh hasil 

agar dilakukan revisi pada form bahan ajar untuk diberikan tanda baca 

(harokat). Hal ini dilakukan supaya siswa/i atau pengguna dapat membaca 

ayat-ayat Al-qur’an atau Hadits dengan benar. Setelah dilakukan revisi 

peneliti menambahkan form tanda baca (harokat) yang dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

  
              Gambar 4. 17 Tampilan tanda baca harokat 



 

b. Ahli Media  

Berdasarkan lembar instrument validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media yaitu Bapak Bayu Cahyoatmoko Putroaji, S.T, M.M, 

diperoleh hasil bahwa aplikasi dinyatakan valid tidak perlu dilakukan 

revisi namun beliau memberikan saran mengenai untuk siswa/i yang tidak 

mempunyai perangkat berbasis Android, dapat mengaksesnya melalui 

internet. Siswa siswi dapat membuka di internet dengan alamat e-

belajarfiqh.blogspot.com sebagai berikut: 

 

Gambar 4.18 Tampilan halaman e-belajarfiqih.blogspot.com 

5. Deskripsi dan Analisis Uji Coba Pemakaian Oleh Peserta Didik dan 

Praktisi Pendidikan  

Uji coba pemakaian produk dilakukan pada peserta didik kelas VIII. 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang 

dikembangkan dan memperoleh masukan untuk melakukan revisi produk 



 

tahap akhir. Pada tahap ini peneliti membagikan angket kepada 43 peserta 

didik, hal ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas bahan ajar di mata 

peserta didik. 

a. Analisis Respon Peserta Didik 

Penilaian bahan ajar oleh peserta didik dilakukan dengan cara meminta 

peserta didik untuk mengisi angket yang telah diberikan oleh peneliti. 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas produk yang 

dikembangkan dan memperoleh masukan untuk melakukan revisi produk 

tahap akhir. 

    Tabel 4.5 
Hasil angket respon peserta didik 

No Aspek 
Persentase 

Perolehan Skor% 
Kriteria 

1 Tampilan software 86  Sangat Baik 

     2 Kebahasaan  82 Sangat Baik 

3 Penggunaan  85 Sangat Baik 

4 Materi  84 Sangat Baik  

Total aspek  84 Sangat Baik 

 

Hasil uji coba bahan ajar pada peserta didik dilakukan dengan empat 

aspek penilaian, yaitu aspek tampilan android, kebahasaan, penggunaan, 

dan materi. Aspek tampilan android diperoleh hasil persentasi 86% 

dengan criteria sangat baik, aspek kebahasaan diperoleh hasil persentase 

82% dengan kriteria sangat baik, aspek penggunaan diperoleh hasil 



 

persentase 85% dengan kriteria sangat baik, dan aspek materi diperoleh 

hasil persentase 84% dengan criteria sangat baik. Persentase keseuruhan 

bahan ajar yang telah dikembangkan diperoleh hasil 84%. Hasil 

persentase keseluruhan bahan ajar menunjukan kualitas bahan ajar yang 

telah dikembangkan. 

Perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai tabel 3.4 dan diperoleh 

kesimpulan bahwa bahan ajar yang telah dikembangkan pengembang 

menurut respon peserta didik termasuk dalam kriteria sangat baik untuk 

digunakan dalam pembelajaran fiqih. Beberapa peserta didik yang 

mengikuti uji coba bahan ajar member masukan dan saran tentang bahan 

ajar yang telah dikembangkan, masukan dan saran yang diperoleh akan 

dijadikan acuan peneliti untuk melakukan perbaikan pada bahan ajar yang 

telah dikembangkan. Tahap revisi selanjutnya pengembang perlu 

memperbaiki dari bahan ajar yang telah dikembangkan. 

Hasil analisis respon peserta didik dapat disajikan dalam bentuk grafik 

4.3 berikut 



 

 

Grafik: 4.5 Grafik hasil ujicoba peserta didik 

b. Analisis Penilaian Praktisi Pendidikan 

Penilaian praktisi pendidikan dilakukan dengan memberikan lembar 

penilaian kepada guru pembelajaran fiqih, pada penilaian ini peneliti 

menggunakan 1 guru sebagai penilai bahan ajar yang telah 

dikembangkan. Aspek yang dinilai oleh praktisi pendidikan adalah aspek 

isi, kebahasaan, dan keterlaksanaan.  

  Tabel 4.6 
Hasil penilaian bahan ajar menurut praktisi pendidikan 

No Aspek 
Persentase Perolehan 

Skor% 
Kriteria 

1 Isi  92  Sangat Baik 

     2 Kebahasaan  95 Sangat Baik 

3 Keterlaksanaan  92 Sangat Baik 

Total aspek  93 Sangat Baik 
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Penilaian praktisi pendidikan pada aspek isi diperoleh hasil dengan 

persentase 92%, pada aspek kebahasaan penilaian praktisi pendidikan 

diperoleh hasil dengan persentase 95%, dan untuk aspek keterlaksanaan 

penilaian praktisi pendidikan diperoleh hasil dengan persentase 92%. 

Penilaian kelayakan bahan ajar yang telah dikembangkan diperoleh hasil 

keseluruhan dengan persentase 93% dengan criteria sangat baik. Hasil 

penilaian praktisi pendidikan ini menunjukan kualitas bahan ajar yang telah 

dikembangkan oleh peneliti yang berupa android pembelajaran. 

Hasil validasi praktisi pendidkan dapat disajikan dalam bentuk grafik 4.4 

berikut. 

 

Grafik: 4.4 Hasil validasi praktisi pendidkan 

6. Revisi Produk II 
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Dari hasil uji coba peserta didik terhadap bahan ajar yang telah 

dikembangkan sebagian besar peserta didik mengatakan bahan ajar sudah 

menarik dan mudah digunakan, selain itu terdapat saran dan masukan 

yang diperoleh dari hasil uji coba yaitu agar ditambahkan waktu 

mengenai form evaluasi agar peserta didik merasa terpacu dalam  proses 

pembelajaran. Berikut adalah hasil revisi produk II dengan menambahkan 

waktu dan form evaluasi.  

 
 

Gambar 4.19 Tampilan batas waktu form evaluasi 
 
 
 
 
 

 



 

B. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar fiqih pada 

materi haji menggunakan android. penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahap yaitu analisis produk yang akan dikembangkan, mengembangkan 

produk awal, validasi ahli, revisi tahap pertama, uji coba, dan revisi tahap 

kedua. 

1. Kajian Produk Akhir 

Setelah dilakukan analisis terhadap penilaian bahan ajar oleh para ahli 

dan siswa, maka dapat diketahui tingkat kelayakan bahan ajar berdasarkan 

semua responden tersebut. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi, bahan ajar 

ini termasuk dalam criteria sangat baik, dengan tingkat kelayakan sebesar 

87%. Berdasarkan hasil penilaian ahli media, bahan ajar ini termasuk dalam 

criteria sangat baik, dengan tingkat kelayakan sebesar 89%. Berdasarkan hasil 

uji coba pada peserta didik, bahan ajar ini termasuk dalam criteria sangat baik, 

dengan tingkat kelayakan sebesar 84%. Berdasarkan penilaian praktisi 

pendidikan, bahan ajar ini termasuk dalam criteria sangat baik, dengan tingkat 

kelayakan sebesar 93%. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pengembangan bahan ajar fiqih pada materi haji menggunakan media android 

dengan memperhatikan SK dan KD yang sesuai dengan pembelajaran fiqih pada 

materi haji untuk peserta didik kelas VIII. Bahan ajar yang dikembangkan telah 

melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media dan di ujicoba pada peserta 

didik di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus. Kualitas standar 

kelayakan bahan ajar dari hasil penilaian ahli materi, ahli media, praktisi 

pendidikan dan peserta didik.  

B. Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan bahan ajar bidang studi fiqih pada materi haji menggunakan 

media android adalah sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan  

a. Bahan ajar fiqih yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru 

sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajran fiqih di MTs. 



 

b. Bahan ajar fiqih dapat dimanfaatkan oleh siswa MTs sebagai salah 

satu bahan ajar mandiri. 

c. Sekolah yang digunakan untuk penelitian sebaiknya sekolah yang 

memiliki fasilitas signal internet yang memadai agar pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara optimal 
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LAMPIRAN  
  



 

Lampiran 1 

KUESIONER 

EVALUASI BAHAN AJAR FIQIH 

 

Pertanyaan  

1. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pelajaran fiqih? 
o Ya  
o Tidak  

 
2. Apakah yang menjadi penyebab kalian mrngalami kesulitan dalam 

mempelajari pelajaran fiqih? 
o Pelajarannya susah dimengerti 
o Kebanyakan dalil 
o Buku sulit difahami 

 
3. Apakah buku yang kalaian gunakan dalam belajar fiqih sulit dipahami? 

o Ya  
o Tidak  

 
4. Media apa yang kalian gunakan ketika mengalami ksulitan dalam belajar 

fiqih? 
o Internet  
o Buku paket  
o Aplikasi pembelajaran fiqih 

 
5. Jika kalian dibuatkan sebuah media pendukung pembelajaran fiqih, media 

seperti apa yang kalian inginkan? 
o Komik pembelajaran fiqih 
o Aplikasi pembelajaran fiqih 

 
 

 

 



 

Lampiran 2 

 

Lembar Wawancara Guru Fiqih 

Wawancara dengan guru fiqih kelas VIII MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom 
Tanggamus dimaksudkan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada disekolah dan 
masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran fiqih sebelum mengembangkan 
bahan ajar menggunakan media android pada materi haji. 

No Peneliti Guru 

1 Fasilitas apa saja yang disediakan 
sekolah dalam pembelajaran? 

Disetiap kelas terdapat white board, 
dan dibeberapa kelas terdapat LCD 
proyektor  

2 Untuk menyampaikan materi, bahan 
ajar apa saja yang biasa bapak 
gunakan dalam pembelajaran fiqih 

Biasanya saya menggunakan buku 
cetak yang disediakan pemerintah, dan 
beberapa buku yang diterbitkan oleh 
penerbit 

3 Apa ada keluhan peserta didik 
terhadap bahan ajar yang bapak 
gunakan dalam mengajar materi haji 
? 

Iya ada, beberapa peserta didik 
mengeluhkan bahan ajar yang 
digunakan sukar untuk dipahami 
sendiri 

4 Bahan ajar apa saja yang bapak 
gunakan dalam mengajarkan materi 
haji kepada peserta didik? 

Saya hanya menggunakan buku cetak 
yang ada, lalu menjelaskannya di 
papan tulis 

5 Kesalahan apa saja yang biasa 
dialami peserta didik dalam 
mengerjakan soal materi haji? 

Biasanya peserta didik kerap keliru 
dalam melakukan menentukan jawaban 
karena hampir mirip dengan materi 
umroh 

6 Apakah bapak pernah menggunakan 
software bahan ajar untuk 
menyampaikan materi haji?  

Software seperti apa? Sejak dulu saya 
hanya menggunakan buku, kalau 
software belum pernah 

7 Apakah bapak pernah menggunakan 
ruang lab computer sebagai sarana 
pembelajaran fiqih? 

Tidak, karena dibeberapa kelas yang 
saya ajar sudah terdapat LCD 
 
 

8 Bagaimana minat peserta didik Beberapa peserta didik ada yang tidak 



 

dalam mempelajari pelajaran fiqih peduli dengan nilai fiqihnya, padahal 
belum mengikuti ulangan harian 

9 Bagaimana hasil belajar peserta 
didik kelas VIII yang bapak ajar? 

Saya baru saja melakukan pengambilan 
nilai konsep dan unjuk kerja 
 
 
 

10 Apa penyebab peserta didik yang 
belum tuntas dalam unjuk kerja ini? 

Kalau dari peserta didik mereka sering 
keliru memaparkan jawaban. Biasanya 
peserta didik juga masa bodo dengan 
nilai yang akan mereka dapatkan 

   

 

 

                                                                          Tanggamus,                             
2017 

Guru Fiqih Kelas VIII MTs Mathla’ul 
Anwar 

Wayhalom Tanggamus 
 

 

           Khotib Satib, S.Pd.I 

  



 

Lampiran 3 

LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID 

 KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  
WAYHALOM TANGGAMUS 

 

A. Tujuan  
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan bahan 
ajar berupa media android yang telah dikembangkan 
 

B. Petunjuk  
1. Objek penelitian ini adalah software bahan ajar 
2. Bapak/ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda 

checklis (√) pada kolom yang tersedia 
3. Makna pola validasi adalah SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), K 

(Kurang), dan SK (Sangat Kurang) 
4. Untuk kolom kesimpulan mohon diisi 

LD  : Layak digunakan 
LDR : Layak digunakan dengan revisi 
TDL : Tidak layak digunakan 

5. Jika ada komentar/saran dari validator mengenai instrument dalam 
penilaian dapat ditulis pada lembar komentar/saran yang telah disediakan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 4 
 
 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Materi dan Pembelajran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID  KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 
 

Mata pelajaran   : Fiqih 

Kelas    : VIII 

Pokok bahasan  : Haji 

a. Standar kompetensi  
1. Memahami hukum islam tentang haji 

 
b. Kompetensi Dasar 
1.1. Mengetahui tata cara haji 
1.2. Menghahayati hikmah pelaksanaan perintah haji 
1.3. Membuat model fiqih dari masalah yang berkaitan dengan haji 

 
c. Aspek yang diukur 

1. Kualitas isi 

2. Kebahasaan 

3. Keterlaksanaan 

 

No  Aspek  Indikator  

1 Kualitas isi  Kesesuaian materi dengan SK 
dan KD 

 Keakuran materi 
 keingintahuan 

2 Kebahasaan   Lugas 
 Komunikatif  

3 Keterlaksanaaan   Kesesuaian contoh soal dengan 
materi 

 Penyajian materi pada tampilan 
android 



 

Lampiran 5 

LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Materi dan Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

 

Nama : 

NIP  : 

No  Kriteria  SB B C K SK Ke

sim

pul

an  

Sara

n  

1 Media android ini 
menyajikan topik yang 
jelas 

       

2 Pembelajaran dalam 
android menyesuaikan 
dengan siswa 

       

3 Pembelajaran dalam 
android relevan dengan 
materi yang harus 
dipelajari siswa 

       

4 Isi materi mempunyai 
konsep yang benar 

       

5 Struktur android fleksibel 
untuk pemakaian 

       

6 Android bersifat positif 
dan korelatif 

       

7 Android tidak membuat 
siswa putus asa jika 
menjawab salah 

       

8 Android mendorong 
siswa berusaha 

       



 

memperoleh jawaban 
yang benar 

9 Bahasa yang digunakan 
dalam android 
komunikatif sehingga 
mudah dipahami 

       

10 Kalimat-kalimatnya tidak 

menimbulkan makna  

       

 

Komentar secara keseluruhan 

 

Bandar Lampung,  2017 

Mengetahui 

 

 

Validator instrument penelitian 

 

 

(    ) 

 

 

 



 

Lampiran 6 

 

LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Desain dan Pemrograman) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

A. Tujuan  

Tujuan instumen ini adalah untuk mengukur kevalidan bahan ajar berupa 

software yang telah dikembangkan 

 

B. Petunjuk 

1. Objek penelitian ini adalah software bahan ajar 

2. Bapak/ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda 
checklis (√) pada kolom yang tersedia 

3. Makna pola validasi adalah SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), K 
(Kurang), dan SK (Sangat Kurang) 

4. Untuk kolom kesimpulan mohon diisi 
LD  : Layak digunakan 
LDR : Layak digunakan dengan revisi 
TDL : Tidak layak digunakan 

5. Jika ada komentar/saran dari validator mengenai instrument dalam 
penilaian dapat ditulis pada lembar komentar/saran yang telah disediakan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 7 

 
 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Desain dan Pemrograman) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

a. Aspek yang diukur 

1. Kualitas isi 

2. Kebahasaan 

3. Keterlaksanaan 

 

No  Aspek  Indikator  

1 Tampilan software  Kejelasan penggunaan huruf 
 Kemenarikan tampilan 

2 Kebahasaan   Lugas 
 Komunikatif  

3 Penggunaan   Kepraktisan software sebagai 
bahan ajar 

 Kemudahan penggunaan android 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8 

 

LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Ahli Desain dan Pemrograman) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID  KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

Nama : 

NIP  : 

No  Kriteria  SB B C K SK Kesimpulan  Saran  

1 Pemakaian warna 
membantu pemahaman 
konsep 

       

2 Pewarnaan tidak 
mengacaukan tampilan 
layar 

       

3 Software menggunakan 
karakter/huruf yang 
sesuai 

       

4 Setiap tampilan 
merupakan kombinasi 
komponen yang bekerja 
bersama sehingga 
software tampak jelas 

       

5 Tampilan software 
membantu mengingat 
informasi/materi yang 
dipelajari 

       

6 Bahasa yang digunakan 
dalam software 
komunikatif sehingga 
mudah difahami 

       

7 Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan 
makna ganda 

       

8 Tampilan software        



 

terlihat jelas dan mudah 
difahami 

9 Perintah-perintah dalam 
program bersifat 
sederhana dan mudah 
dioperasikan 

       

10 Menu dan tombol dapat 

digunakan secara efektif 

       

11 Perpindahan antar layar 

sudah tepat 

       

12 Tampilan program 

menarik 

       

 

 

Komentar secara keseluruhan 

 

Bandar Lampung, 
 2017 

Mengetahui 

Validator instrument 
penelitian 

 

 



 

Lampiran 9 

 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK 
(Untuk Praktisi Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

C. Tujuan  
Tujuan penggunaan penilaian ini adalah untuk mengukur kualitas bahan ajar 
berupa software yang telah dikembangkan 
 

D. Petunjuk 
1. Objek penelitian ini adalah software bahan ajar 

2. Bapak/ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda 
checklis (√) pada kolom yang tersedia 

3. Makna pola validasi adalah SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), K 
(Kurang), dan SK (Sangat Kurang) 

4. Untuk kolom kesimpulan mohon diisi 
LD  : Layak digunakan 
LDR : Layak digunakan dengan revisi 
TDL : Tidak layak digunakan 

5. Jika ada komentar/saran dari validator mengenai instrument dalam 
penilaian dapat ditulis pada lembar komentar/saran yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10 

 

KISI-KISI PENILAIAN PRODUK 
(Untuk Praktisi Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS 
ANDROID KELAS VIII DI MTs MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 
Mata pelajaran   : Fiqih 

Kelas    : VIII 

Pokok bahasan  : Haji 

d. Standar kompetensi  
2. Memahami hukum islam tentang haji 

 
e. Kompetensi Dasar 
2.1. Mengetahui tata cara haji 
2.2. Menghahayati hikmah pelaksanaan perintah haji 
2.3. Membuat model fiqih dari masalah yang berkaitan dengan haji 

 
f. Aspek yang diukur 

4. Kualitas isi 

5. Kebahasaan 

6. Keterlaksanaan 

 

No  Aspek  Indikator  

1 Kualitas isi  Kesesuaian materi dengan SK 
dan KD 

 Keakuran materi 
 keingintahuan 

2 Kebahasaan   Lugas 
 Komunikatif  

3 Keterlaksanaaan   Kesesuaian contoh soal dengan 
materi 

 Penyajian materi pada tampilan 
media android 
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LEMBAR INSTRUMEN VALIDASI PENELITIAN 
(Untuk Praktisi Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIDANG STUDI FIQIH BERBASIS ANDROID KELAS VIII DI MTs 
MATHLA’UL ANWAR  

WAYHALOM TANGGAMUS 
 

Nama : 

NIP  : 

No  Kriteria  SB B C K SK Kesimpulan  Saran  

1 Software ini menyajikan 
topic yang jelas 

       

2 Pembelajaran dalam 
sotware menyesuaikan 
dengan siswa 

       

3 Materi dalam software 
relevan dengan materi 
yang harus dipelajari 
siswa 

       

4 Isi materi mempunyai 
konsep yang benar 

       



 

5 Struktur software 
fleksibel untuk 
pemakaian 

       

6 Software bersifat positif 
dan korelatif 

       

7 Software tidak membuat 
siswa putus asa jika 
menjawab salah 

       

8 Software mendorong 
siswa berusaha 
memperoleh jawaban 
yang benar 

       

9 Bahasa yang digunakan 
dalam software 
komunikatif sehingga 
mudah difahami 

       

10 Kalimat-kalimatnya tidak 
menimbulkan makna 
ganda 

       

 

 



 

Komentar secara keseluruhan 

 

Bandar Lampung,  2017 

Mengetahui 

Validator instrument penelitian 

 

 

(    ) 

 

 
 
 
 



 

Lampiran 12



 

LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama   :  

 Jabatan  :  

 Telah memberikan penilaian dan masukan terhadap instrumen penelitian 

berupa software pembelajaran fiqih materi haji pada materi haji dengan menggunakan 

media android, yang akan digunakan dalam penelitian skripsi oleh : 

 Nama   : Aep Puadus Shofwan 

 NPM   : 1311010011 

 Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

 Judul skripsi  : Pengembangan bahan ajar bidang studi fiqih berbasis android 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom 

Tanggamus 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap instrument yang telah dikembangkan oleh 

peneliti, maka instrument dinyatakan valid/tidak valid/perlu revisi*. Demikian surat 

keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  

    Bandar Lampung,   2017 

    Mengetahui  

    Validator Instrument Penelitian 

 

     (     ) 

*coret yang tidak perlu  
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LEMBAR KETERANGAN KELAYAKAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama   :  Khotib Satib S. Pd. I 

 Jabatan  :  Guru fiqih MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom Tanggamus 

 Telah memberikan penilaian dan masukan terhadap bahan ajar berupa 
software pembelajaran fiqih pada materi haji dengan menggunakan media android, 
yang telah dikembangkan pada skripsi oleh : 

 Nama   : Aep Puadus Shofwan 

 NPM   : 1311010011 

 Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

 Judul skripsi  : Pengembangan bahan ajar bidang studi fiqih berbasis android 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MTs Mathla’ul Anwar Wayhalom 
Tanggamus 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap instrument yang telah dikembangkan oleh 
peneliti, maka bahan ajar layak untuk digunakan. Demikian surat keterangan ini 
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  

     Bandar Lampung,                   2017 

     Mengetahui  

     Validator Instrument Penelitian 

 

 

 

      ( Khotib Satib S. Pd. I )  
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ANGKET UJICOBA PRODUK BAHAN AJAR PADA MATERI HAJI 
MENGGUNAKAN MEDIA ANDROID 

 

Nama  :       Tanggal  : 

 

Berilah tanda cheklis sesuai pendapat anda pada kolom dibawah SS, S, TS, dan STS. 

Keterangan: 

SS = Saangat Setuju, S = Setuju, CS = Cukup Setuju, TS = Tidak Setuju, dan STS = 
Sangat Tidak Setuju. 

No Pernyataan Jawaban 
SS S CS TS STS 

1 Perpaduan warna dan desain 
bahan ajar menarik. 

     

2 Bahan ajar sudah sesuai dengan 
materi yang dibahas 

     

3 Tombol menu pada bahan ajar 
berjalan dengan baik. 

     

4 Tombol menu yang disajikan 
memudahkan saya memilih 
bagian-bagian materi 

     

5 Bahasa yang digunakan dalam 
bahan ajar memberikan 
kemudahan saya untuk 
memahami materi 

     

6 Saya dapat belajar mandiri 
dengan menggunakan bahan ajar 
ini 

     

7 Saya merasa termotivasi 
mempelajari fiqih setelah 
menggunakan bahan ajar ini. 

     

8 Bahan ajar ini mudah digunakan      
 



 

        Responden 

 

    

        ( Dila Fadlilatul Ainiah )
   

  



 

Lampiran 15 



 

 

                Rekapitulasi dan Perhitungan Skor Peenilaian Bahan Ajar Oleh Siswa 

No Responden Nomor Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Adi prasetyo 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
2 Andini 4 3 5 4 4 4 3 5 5 
3 Anwar 5 4 4 4 2 4 3 4 5 
4 Auliya 5 5 4 4 5 4 4 3 4 
5 Dedi irwanto 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
6 Dila fadlilatul ainiah 5 3 4 5 4 4 3 4 4 
7 Eko maulana 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
8 Erna septiyani 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
9 Fina rifdayani 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
10 Hadi irawan 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
11 ipan gunawan 4 3 4 5 3 4 4 3 3 
12 Isnawati 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
13 Iyon setiawan 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
14 Leni agustina 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
15 Lilis holisoh 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
16 Meliana 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
17 Mira astute 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
18 Muhamad arif 3 4 4 5 5 5 4 5 4 
19 Naufal muammar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 Neng faturohmah 5 4 4 5 5 4 4 4 5 
21 Nopi yanti 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
22 Nurbaiti 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
23 Nurmala sari 5 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

24 Pebri yanti 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
25 Putri yana 3 4 4 4 5 2 4 5 5 
26 Rahayu sri lestari 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
27 Ratih  4 4 5 4 4 4 4 4 4 
28 Redi  3 4 5 4 4 4 4 4 5 
29 Revi Diana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
30 Rio fernando 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
31 Riski prayoga 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
32 Robiyansyah 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
33 Rosneli 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
34 Samsul bahri 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
35 Sarip 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
36 Sartika 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
37 Siti hartati 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
38 Sonia anjani 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
39 Sopian 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
40 Sri handayani 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
41 Sulpi 4 3 5 4 4 4 3 5 5 
42 Supiyani 5 4 4 4 2 4 3 4 5 
43 Welina sintia 4 5 4 2 4 3 3 5 3 
44 Winda  5 4 3 5 2 3 4 5 4 

 Jumlah 190 178 186 191 187 179 176 186 193 
 

 

 

 



 

 

 

No Aspek yang 
Di ukur Kriteria Skor  Total Skor 

Kriterium Persentase 

1 Aspek tampilan 
software 

Perpaduan warna dan 
desain bahan ajar 
menarik 

190 220 86% 

 Total 190 220 86% 

2 Aspek isi materi 

Bahan ajar sudah sesuai 
dengan materi yang 
dibahas 

178 220 80% 

Dalil-dalil yang disajikan 
bahan ajar jelas 186 220 84% 

 Total 364 440 82% 

3 Aspek 
kebahasaan 

Bahasa yang digunakan 
dalam bahan ajar 
memberikan kemudahan 
saya untuk memahami 
materi 

187 220 85% 

 Total 187 220 85% 

4 Aspek 
kepenggunaan 

Tombol menu pada 
bahan ajar berjalan 
dengan baik 

178 220 80% 

Tombol menu yang 
disajikan memudahkan 
saya memilih bagian-
bagian materi 

186 220 84% 



 

Saya dapat belajar 
mandiri dengan 
menggunakan bahan ajar 
ini 

179 220 81% 

Saya merasa termotivasi 
mempelajari fiqih setelah 
menggunakan bahan ajar 
ini 

175 220 80% 

Bahan ajar ini mudah 
digunakan 193 220 87% 

Total 889 1100 84% 
 

  



 

 

Lampiran 16 

Rekapitulasi dan Perhitungan Skor Penilaian Bahan Ajar Oleh Praktisi Pendidikan 

No Praktisi Nomor Butir  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khotib Satib 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
2 Hi. Tohari 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

Total 8 9 10 10 9 10 9 10 8 10 
 

  



 

No Aspek yang 
diukur Kriteria 

Praktisi 
Pendidikan 

I 

Praktisi 
Pendidikan 

II 

Skor 
Total Kriterium 

1 Aspek 
kualitas isi 

Bahan ajar ini menyajikan topik 
yang jelas 4 4 8 10 

Pembelajaran dalam software 
menyesuaikan dengan siswa 4 5 9 10 

Materi bahan ajar relevan dengan 
materi yang harus dipelajari siswa 5 5 10 10 

Isi materi mempunyai konsep 
yang benar 5 5 10 10 

Total 18 29 37 40 

2 Aspek 
kebahasaan 

Bahasa yangdigunakan dalam 
software komunikatif sehingga 
mudah dipahami 

5 4 9 10 

Kalimat-kalimatnya tidak 
menimbulkan makna ganda 5 5 10 10 

Total 10 9 19 20 

3 Aspek 
kualitas isi 

Struktur software fleksibel untuk 
pemakaian 5 4 9 10 

Software bersifat positif dan 
korektif 5 5 10 10 

Software tidak membuat siswa 
putus asa ketika menjawab salah 4 4 8 10 

Software mendorong siswa 
berusaha memperoleh jawaban 
yang benar 

5 5 10 10 

Struktur software fleksibel untuk 
pemakaian 5 4 9 10 

Total 19 19 37 40 
 



 

1. Penilaian Total 

No Aspek  Skor 
Total Kriterium Persentase 

1 Kualitas Isi 37 40 92% 
2 Kebahasaan 19 20 95% 
3 Keterlaksanaan 37 40 92% 

Total 93 100 93% 
 

  



 

Dokumentasi  

 

   



 

 

 

 

 


