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ABSTRAK 

 

Media pembelajaran sebagai perantara informasi pesan 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan juga dalam 

kegaiatan pembelajaran.Karena peran media sebagai alat 

bantu umumnya digunakan untuk membuat kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih efektif, efisien dan menarik sehingga 

meningkatkan antusiasme peserta didik dalam belajar. 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya salah 

satunya dengan mengembangkan media pembelajaran berupa 

aplikasi android. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hasil dari proses pengembangan media pembelajaran berupa 

aplikasi android, untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran berupa aplikasi android, dan untuk mengetahui 

respon peserta didik terhadap aplikasi android yang telah 

dikembangkan. media pembelajaran berupa aplikasi android 

berbasis construct 2 pada mata pelajaran Fiqih materi Haji 

dan Umrah. Media pembelajaran yang berbasis aplikasi 

android ini dibuat untuk mempermudah dan memberikan 

fasilitas belajar kepada peserta didik maupun guru di 

kelas.Aplikasi yang dibuat oleh peneliti juga untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam memahami 

materi haji dan umrah. 

Untuk mencapai terlaksananya tujuan penelitian maka 

dalam hal ini peneliti menggunakan pendeketan penelitian 

Research and Development (RnD), dengan menggunakan 

model ADDIE sebagai tahapan dalam penyelesaian 

penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) media 

pembelajaran berupa aplikasi android dinyatakan sangat layak 

dilihat dari hasil akhir penilaian validator media dengan 



 

iii 

 

persentase 86 %, 2) materi pembelajaran dalam aplikasi 

android dinyatakan sangat layak dilihat dari penilaian 

validator materi dengan nilai persentase 91 %, 3) media yang 

diuji cobakan kepada peserta didik  pada kelas kecil mendapat 

nilai persentase 86% dengan kategori sangat layak. Dan pada 

uji coba kelas besar memperoleh nilai persentase 88 % dengan 

kategori sangat layak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran,Construct 2.Haji dan Umrah. 
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MOTTO 

 

 ٧ۡب ٱنصَ فَِإَذافَ َرۡغتَ فَ ٦اۡسر ِإنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِر يُ  ٥فَِإنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِر ُيۡسًرا 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  

(QS. Al Isyirah 5-7) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’andan Terjemah (Bandung: Nur 

Publishing 2007) ayat 5-7 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman dalam memaknai judul proposalskripsi ini, 

maka peneliti memberikan penegasan terhadap judul proposal 

yaitu “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Aplikasi 

Android Berbasis Construct 2 PadaMata Pelajaran Fiqih Materi 

Haji dan UmrohKelas X di MA”. Maka peneliti perlu 

menjelaskan kata yang di anggap penting dalam skripsi sebagai 

berikut: 

1. Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses 

kegaiatan belajar mengajar yang digunakan sebagai perantara 

komunikasiagar pesan dan informasi yang disampaikan oleh 

pendidik mudah diterima dan dimengerti oleh peserta didik. 

Media pembelajaran berupa segala sesuatu baik berbasis 

manusia, media berbasis cetak, media berbasis visual, media 

berbasis audio-visual dan media berbasis komputer yang pada 

intinya media tersebut dapat memfasilitasi peserta didik untuk 

dapat menerima informasi pengetsahuan dengan mudah. 

2. Construct 2 

 Construct2 adalah aplikasi software yang dapat digunakan 

untuk membuat suatu aplikasi permainan sederhana berbasis 

HTML5 yang dikembangkan oleh Scirra dan dibuat khusus 

untuk platform 2D. 

3. Mata Pelajaran Fiqih 

 Mata pelajaran fiqih adalah bagian dari mata pelajaran 

pendidikan agama islam yang memuat tentang aturan hidup dan 

hukum islam. Pada mata pelajaran fiqih ini peserta didik 

diarahkan untuk dapat mengenal,memahami, menghayati serta 
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mengamalkan hukum islam yang dijadikan pedomandalam 

melakukan aktivitas dan ibadah sehari-hari. 

B. Latar Belakang 

 Dalam bidang pendidikan, pendidik merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.Selain harus memiliki sifat profesionalisme dalam 

mengajar, sebagai seorang pendidik juga harus memiliki 

kompetensi-kompetensi lainnya juga, seperti mampu 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pembelajaran yang ditempuh, mampu dan dapat 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

mampu mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) agar supaya dapat mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum perkembangan 

kebutuhan peserta didik.2 

Pendidikan menurut Freeman Butt dalam bukunya Cultural 

History of Wistern Education mengemukakan bahwa pendidikan 

adalah sebah kegiatan memberikan pengetahuan ke peserta didik 

untuk dapat diterimasehingga kebudayaan dapat diteruskan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga adalah suatu 

proses pertumbuhan.3Kata proses mengandung arti bahwa 

aktivitas yang dilakukan itu akan membutuhkan waktu dan pada 

aktivitas yang dilakukan tentu terjadi perubahan. Dalam proses 

ini individu dibantu mengembangkan bakat, kekuatan, 

kesanggupan dan minatnya. 

Dari pengertian pendidikan di atas, maka dapat di 

simpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses, usaha, dan 

                                                           
2 Zuriah, Nuul. Sunaryo, Hari dan Nurbani, Yusuf (2018).Ibm Guru Dalam 

Pengembangan Bahan Ajar Kreatif Inovatif BerbasisPotensi Lokal.Vol 13 Hal 

39-41. 
3Yessy Nur Endah. Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish, Maret 

2018.hlm 2. 
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kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun peserta 

didik,dimana melalui proses kegiatan pendidikan ini peserta 

didik akan diajarkan, dilatih dan di bimbing untuk 

mengembangkan bakat yang ada pada tiap individu. Proses dan 

usaha yang dimaksud adalah suatu tindakan dan perbuatan yang 

dilakukan tentunya secara sadar dan terencana yang di pikirkan 

secara matang dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan. 

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) telah membawa dampak dikehidupan sehari-hari tak 

terkecuali di bidang pendidikan.Saat ini proses kegiatan belajar 

sudah tidak dapat lepas dari pengaruh kemajuan teknologi. 

Pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan 

pembelajaran yang lebih di modernisasi. Modernisasi artinya 

adalah pembelajaran diusahakan untuk segera mengikuti    

perkembangan zaman. Dengan adanya Teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) inilah yang terus mengalami pengembangan, 

maka pembelajaran juga melakukan perubahan di setiap 

kegiatanya.Visualisasi pembelajaran yang sedang berkembang 

tentu mampu mengemas setting dan realitas pembelajaran yang 

sebelumnya bersifat konvensional saja, membosankan menjadi 

lebih kreatif, inovatif dan menarik. 

Perkembangan teknologi telah memberikan aspek 

kemudahan dalam mengakses media pembelajaran beserts 

dalam akses pembuatan media pembelajaran.Berbagai software 

telah tersedia untuk membuat media pembelajaran.Dukungan 

software inilah yang dapat membuat media pembelajaran 

semakin menarik dan dapat dengan mudah diproduksi.4 

Dalam kegiatan belajar mengajar,tugas seorang pendidik 

menjadi faktor keberhasilan belajar peserta didik. Namun 

keberadaan media pembelajaran juga merupakan salah satu 

                                                           
4 Irnin Agustina Dwi Astuti, dkk. Pengembangan Media Pembelajaran 

Fisika Mobile Learning Berbasis Android.Jurnal Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan Fisika. Vol 3 no 1 (2017) hlm 58 
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komponen sumber belajar yang penting sebagai penentu kedua 

keberhasilan belajar peserta didik.Media pembelajaran yang 

berfungsi sebagai perantara informasi membantu memperjelas 

materi yang disampaikan oleh pendidik.Hal ini karena banyak 

materi pelajaran yang sulit dijelaskan oleh guru sehingga 

memerlukan media yang tepat untuk memperjelasnya. 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dapat membuat 

interaksi antara pendidik dan peserta didik berjalan dengan baik. 

Kurangnya pengembangan diri dari seorang pendidik 

tentunya mengakibatkan penyelenggaraan pembelajaran menjadi 

kurang menarik dan menyenangkan. Keadaan ini salah satunya 

tidak terlepas dari kurang dikembangkannya media 

pembelajaran yang inovatif. Para pendidik pada umumnya 

hanya menyediakan dan menggunakan media ajar yang monoton 

atau hanya mengunakan media ajar berupa bahan ajar yang 

sudah disediakan dari pemerintah tanpa pembaharuan serta 

penggembangkan bahan ajar baru.Sehingga akibatnya proses 

pembelajaran berjalan menjadi kurang menarik, efektif dan 

efisien. Pembelajaran yang menarik, efektif dan efisien pasti 

tentunya membutuhkan bahan ajar yang inovatif.Untuk itu 

seorang pendidik yang profesional dituntut kreaktivitasnya 

untuk menyiapkan media ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

dan karakter peserta didik.5 

Menurut Gagne yang dimaksud dengan media pembelajaran 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik 

yang dapat merangsangnya untuk belajar.Sedangkan menurut 

Briggs media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar, Seperti buku,papan 

                                                           
5Munirah, “Education System in Indonesia: Between Desire and Reality,” 

Auladuna 2, no. 2 (2015): 233–45. 
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tulis, power point, koran ,film, video, kaset, adalah contoh-

contohnya.6 

Media pembelajaran tentunya banyak jenis dan dan 

macamnya, mulai dari jenis media yang sederhana sampai jenis 

media yang kompleks.media sederhana adalah media yang 

bahan dan cara membuatnya relative murah, dan mudah untuk 

memperolehnya serta sehingga guru dapat membuatnya 

sendiridisesuaikan dengan mata pelajaran yang akan di ajarkan. 

Sedangkan untuk media yang kompleks tentunya mengandung 

beberapa unsur yang rumit untuk dibuat, dipelajari dan sulit 

diperoleh karena tidak semua orang dapat membuat media 

pembelajaran yang kompleks dan tentunya dibutuhkan 

keterampilan yang memadai dalam penggunaanya. Kemudian 

media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan karakteristik 

dan sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu: 1) berdasarkan bentuknya 

yakni (visual, audio, dan gabungan antara audio dan visual), 2) 

berdasarkan teknik pemakaian (elektronik dan non-elektronik), 

3) berdasarkan jangkauannya (jangkauan luas dan yang 

dimanfaatkan secara individual).7 

Media pembelajaran yang inovatif ialah media yang mampu 

melibatkan indra penglihtan dan pendengaran. Dengan 

diberikannya nikmat tersebut oleh Allah swt sudah semestinya 

bersyukur dengan memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Hal 

ini dapat kita lihat dalam surat al-Mu’minun ayat 78 sebagai 

berikut: 

َر َوٱۡۡلَ   مَّاَتۡشُكُرونَ َةَۚ قَِليالدَ ٔ  ۡف َوُهَو ٱلَِّذٓي أَنَشأَ َلُكُم ٱلسَّۡمَع َوٱۡۡلَۡبصََٰ

                                                           
6Ummyssalam.A.T.A. Kurikulum Bahan dan Pembelajaran PLS. 

Yogyakarta: Deepublish, Oktober 2017. Hlm 9 
7Dadang Iskandar dan Wiwik Dyah Aryani.Revolusi dan Inovasi 

Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm 46 
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Artinya: “Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu 

sekalian pendengaran, penglihatan dan hati.Amat sedikitlah 

kamu bersyukur”.8 

Ayat diatas berkaitan dengan manusia agar dapat 

memanfaatkan nikmat penglihatan dan pendengaran dengan 

sebaik-baiknya. Salah satu contoh yaitu dengan memanfaatkan 

media pembelajaran, dimana pada mediapembelajaran yang 

inovatif terdapat media visual, audio dan audio-visual. 

Peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 

dalam kegiatan belajar mengajar sepertinya memang tidak 

terelakan lagi. Pemerintah pun telah mengatur kebutuhan 

tentang TIK dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

1. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 mengenai 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

dalam kompetensi pedagogic bahwa seorang guru 

SMA/SMK. Dapat memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dengan 

kompetensi mata pelajaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalampelajaran yang 

di ampu. 

2. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses dimana dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran diharapkan telah menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

3. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam Bab 

II. Standar Penyelenggaraan, Bagian Ketiga mengenai 

Standar Penyelenggaraan, Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan 

                                                           
8 Kementerian Agama RI. Mushaf al-Qur’an dan Terjemahan. (Bandung: 

Nur Publishig 2007) ayat 78 
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bahwa “Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat 

(1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan dan kontekstual.9 

Nah, telah jelas bahwa amanat pemanfaatan teknologi 

informasi dalampembelajaran diatur dalam beberapa Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional. Pengajaran yang mengharuskan 

seorang guru dan peserta didik mampu mengoptimalkan 

keterampilan fasilitas TIK yang ada,guna menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar. Semakin banyaknya 

penggunaan perangkat seluler dikalangan peserta didik dan 

guru,semakin canggihnya teknologi, semakin mudahnya akses 

informasi tentu banyak memberikan dampak positif serta 

keuntungan bagi semua pihak. 

Media pembelajaran sebagai salah satu alat bantuyang 

memuat informasi dan pengetahuan umumnya digunakan untuk 

membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 

efisien juga membuat belajar lebih menarik sehingga dapat 

meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar.Kegiatan belajar 

mengajar yang masih cenderung menerapkan metode 

konvensional seperti buku cetak, papan tulis merupakan salah 

satu penyebab rendahnya minat belajar peserta didikkarena 

sajiannya yang monoton. 

Maka dalam hal ini seorang pendidik harus memerhatikan 

serta memahami karakter dan tingkat daya piker anak didik. Hal 

ini berkaitan dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nahl ayat 

125 yaitu: 

ِدلُۡ َسَنةِ  ۡلَۡ ٱدُۡع ِإََلَٰ َسِبيِل رَبِ َك بِٱۡۡلِۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعَظِة ٱ  ....ۡحَسُنَۚ م بِٱلَِِّت ِهَي أَ  َوجََٰ

                                                           
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 16 Tahun 2007 tentang 

standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik…..”.10 

Ayat diatas mengandung makna bahwa penggunaan media 

dalam kegiatan belajar mengajar di haruskan untuk 

mempertimbangkan sebuah aspek pesan yang disampaikan 

adalah positif dan Bahasa yang digunakan sebagai penyampai 

pesan memiliki unsur yang santun tanpa menampilkan unsur 

sara dalam media pembelajaranya. Kemudian ketika seorang 

pendidik hendak menyampaikan materi yang membutuhkan 

penjelasan harus dapat diterima dengan baikoleh peserta 

didik.Maka dalam hal ini media pembelajaran berupa aplikasi 

berbasis android bisa menjadi alternative praktis yang 

memudahkan peserta didik untuk mmahami materi pelajaran 

yang sulit.Android adalah salah satu bentuk sarana komunikasi 

yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi yang 

penggunaaanya bisa dilakukan dimana saja dan kapan 

saja.11Artinya ketika dalam proses kegiatan belajar peserta didik 

tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi yang sudah 

dijelaskan oleh pendidik. 

Untuk memfasilitasi peserta didik supaya pembelajaranya 

menarik dan tidak monoton dan supaya tidak terkendala oleh 

alokasi waktu agar belajarnya tuntas dan maksimal ,maka dalam 

peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah media 

pembelajaran berupa aplikasi berbasis android. Media 

pembelajaran aplikasi berbasis android adalah media 

pembelajaran yang menawarkan kesempatan yang dapat diakses 

oleh siapapun terkhusus peserta didik yang juga kapanpun dapat 

mengaksesnya tanpa di batasi oleh ruang dan waktu, dan juga 

                                                           
10 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’andan Terjemah (Bandung: Nur 

Publishing 2007) ayat 125 
11Suhartono.Handphone sebagai Media Pembelajaran.Tangerang Selatan, 

indocamp 2019 hlm 6 
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pembelajaran yang mengadopsi perangkat mobile 

memnyediakan materi pembelajaran yang menarik untuk 

dipelajai dan dapat membantu peserta didik dalam mengingat 

bahasa yang sulit dipahami. Aplikasi pembelajaran android 

berbasis construct2 berdasar pada beberapa pertimbangan dan 

kelebihanya yaitu: a) dapat dijadikan sebagai media belajar 

mandiri bagi peserta didik baik disekolah maupun diluar 

sekolah, b) kemudian juga dapat digunakan oleh pendidik 

sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.12 

Melalui wawancara bersama guru mata pelajaran Fiqih 

yang dilakukanpeneliti di MAN 2 OKU Selatan pada tanggal 10 

November 2021, bahwa peserta didik akan merasa bosan dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, yang menyebabkan peserta 

didik akan sulit fokus dalam belajar, kurang memahami materi, 

hasil belajar yang tidak maksimal dan juga materi pembelajaran 

tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan disekolah 

tersebut media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar adalah buku, papan tulis, spidol, 

LKS/LKPD dan proyektor.Dan untuk mata pelajaran fiqih, 

dalam proses pembelajaran pendidik hanya memanfaatkan 

media cetak berupa buku teks. Guru belum menerapkan media 

pembelajaran yang bervariasi, guru belum dapat memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai salah satu media pembelajaran 

terkini.13 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MAN 2 

OKU Selatan pada tanggal 10 November 2021, peneliti melihat 

bahwa saat pembelajaran berlangsung, kegiatan peserta didik 

selama proses pembelajaran hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru (metode ceramah) padahal pembelajaran fiqih 
                                                           

12Joko Kuswanto and Ferri Radiansah, “Media Pembelajaran Berbasis 

Android Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI,” Jurnal Media 

Infotama 14, no. 1 (2018), https://doi.org/10.37676/jmi.v14i1.467. 
13Yuridullah. Guru Mata Pelajaran Fiqih. Banding Agung: 10november 

2021 
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memiliki krakteristik praktek. Dan apabila semua materi 

dipraktekkan maka alokasi waktunya tidak cukup. Mengatasai 

masalah diatas perlu adanya penggunaan media yang 

mendukung yaitu dengan cara mengembangkan media ajar dari 

cetak ke media elektronik seperti aplikasi berbasis android yang 

bisa dijadikan bahan pengayaan peserta didik dirumah,untuk 

materi yang belum tersampaikan secara utuh.14 

Kegiatan belajar masih berjalan, namun tetap saja peserta 

didik memiliki antusias yang rendah terhadap mata pelajaran 

fiqih yang menyebabkan kurangnya pemahaman siswa 

mengenai materi yang di sampaikan. Bahkan guru Fiqih yang 

penulis wawancarai menuturkan juga bahwa selama pandemic 

covid-19 pihak sekolah merasa kebingungan untuk memakai 

media pembelajaran seperti apa yang dapat membuat peserta 

didik paham terhadap materi yang disampaikan secara 

maksimal. Sehingga pada saat pembelajaran daring pendidik 

hanya memanfaatkan media whatsapp di smartphone.Maka dari 

itu diperlukan inovasi media pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik dapat belajar atau mengakses informasi bisa 

melalui media visual, audio dan audio visual dalam satu 

aplikasi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan pendidik agar peserta 

didik lebih tertarik untuk belajar ialah menggunakan media yang 

digemari oleh peserta didiknya. Saat ini peserta didik telah 

mengikuti perkembangan teknologi berupa smartphone berbasis 

android. Kebanyakan dari peserta didik memiliki smartphone 

dan sangat sering mereka menggunakannya. Bisa dikatakan 

peserta didik sangat tertarik dengan aplikasi – aplikasi yang ada 

di dalam smartphone tersebut, dengan demikian kita sebagai 

pendidik harus inovatif dalam melihat minat peserta didik 

terhadap Aplikasi Android.Aplikasi Android telah diinstal lebih 

                                                           
14Observasi, MAN 2 OKU Selatan. 10 November 2021 
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dari 10 milyar kali dan mencakup berbagai macam ketegori 

mulai dari games dan hiburan hingga layanan bisnis. Kesemua 

kategori ini miliki penghasilan tertentu yang biasanya di 

dapatkan dari google adsen.15 

Pendidik bisa menggunakan android sebagai media 

pembelajaran, sehingga peserta didik merasa tertarik dengan apa 

yang diajarkan oleh pendidik. Aplikasi Android menyediakan 

platformsecara terbuka bagi para pengguna, pengembang dalam 

menciptakan berbagai bentuk aplikasi yang mereka inginkan. 

Aplikasi bini bisa dalam bentuk pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan lain sebaginya.16 

Pembelajaran dengan menggunakan media berupa aplikasi 

android ini memberikan peserta didik kemampuan dan 

pengalaman belajar baru yang dapat membuat peserta didik siap 

untuk memiliki self concept yang positif yang bisa menimbulkan 

rasa optimis walaupun mendapati pembahasan yang dirasa 

cukup sulit untuk mereka dan juga self concept yang positif 

dapat memunculkan daya nalar peserta didik yang terus terasah. 

Berdasarkan hasil penjelasan diatas keunggulan dari media 

pembelajaran berupa aplikasi berbasis android ini yaitu dapat 

menyajikan materi dalam bentuk praktis, sederhana, menarik 

serta dapat dibuka di mana saja dan tentunya dilengkapi gambar-

gambar yang menambah antusisme peserta didik untuk 

belajar.Dan lebih lagi visualisasi dari aplikasi berbasis android 

adalah bersifat multiplatform atau dapat digunakan dari semua 

gadget, mulai dari komputer, tablet, hingga smarthphone.Maka 

dari itu untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik 

agara materi yang belum tersampaiakn dengan lengkap oleh 

guru, dan agar hasil belajar peserta didik meningkat maka 

                                                           
15 Catur Rahmadani Nuari “ Aplikasi Pembelajaran Bahasa Dayak Ngaju 

Kalimantan Tengah Berbasis Smartphone Android” Universitas Muhammadiyah 

Malang 2018, h. 11 
16Murtiwiyati, Jurnal Media Infotama 2013. h. 16 
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peneliti melakukan pengembangan melalui penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Aplikasi 

Android Berbasis Construct 2 Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi 

Haji dan Umroh Kelas X di MA”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan 

di atas, maka peneliti perlu membatasi permasalah agar proses 

penelitian dapat focus dan terarah yaitu sebagai berikut: 

1. Media yang digunakan masih cenderung dengan cara 

konvensional seperti media papan tulis, buku cetak 

sehingga peserta didik lebih banyak mendengarkan 

penjelasan guru. 

2. Materi pembelajarannya masih terbatas oleh alokasi 

waktu sehingga antusiasme peserta didik dalam 

melakukan pengayaan di rumah masih kurang. 

3. Guru kurang memaksimalkan sarana dan prasarana di 

sekolah dalam mengembangkan media interaktif untuk 

hasil belajar peserta didik sehingga kurangnya 

pemahaman peserta didik dalam memahami materi. 

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada 

pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi android 

berbasis construct2pada mata pelajaran fiqihmateri haji dan 

umroh kelas X di MA. Kemudian penelitian ini juga di fokuskan 

untuk mengukur kelayakan media pembelajaran berupa aplikasi 

android berbasis construct2. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran 

berupa aplikasi android berbasis construct2pada mata 

pelajaran fiqih materi haji dan umrohkelas xdi MA? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran 

berupa aplikasi android berbasis construct2pada mata 

pelajaran fiqih materi haji dan umrohkelas xdi MA? 
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3. Bagaimana respon peserta didik mengenai penggunaan 

media pembelajaran berupa aplikasi android berbasis 

construct2pada mata pelajaran fiqih materi haji dan 

umrohkelas xdi MA? 

E. Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan di 

atas, maka penulis menyampaikan tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil dari proses pengembangan media 

pembelajaran berupa aplikasi android berbasis 

construct2pada mata pelajaran fiqih materi haji dan 

umroh kelas xdi MA. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berupa 

aplikasi android berbasis construct2pada mata pelajaran 

fiqih materi haji dan umroh kelas xdi MA. 

3. Mengetahui respon peserta didik mengenai penggunaan 

media pembelajaran berupa aplikasi android berbasis 

construct2pada mata pelajaran fiqih materi haji dan 

umroh kelas xdi MA.   

F. Manfaat Pengembangan 

 Dalam penelitian ini,peneliti berharap agar hasil 

penelitian dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan 

kegiatan belajar mengajar serta menambah wawasan keilmuwan 

dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran yang efektif dan 

manfaatnya kepada berbagai pihak di antaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengembangkan media pembelajaran berupa aplikasi 

android berbasis construct2 yang baik dan menarik pada 

mata pelajaran Fiqih materi haji dan umroh.Dan juga 
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sebagai bekal bagi peneliti sebagai calon guru agar siap 

melakukan tugas di lapangan. 

 

2. Bagi Guru 

Media pembelajaran berupa aplikasi android berbasis 

construct2 pada mata pelajaran fiqih materi haji dan 

umroh diharapkan dapat dijadikan alternative dalam 

menggunakan media pembelajaran untuk mengajar 

sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat 

memberikan hasil yang baik dan optimal. 

3. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan media pembelajaran berupa aplikasi android 

berbasis construct2pada mata pelajaran fiqih materi hji 

dan umroh ini mampu menjadi aplikasi pembelajaran 

yang praktis, menarik dan mampu menjadikan peserta 

didik memiliki tingkat kemandirian (motivasi) dalam 

belajar juga dapat membantu siswa lebih memahami 

materi haji dan umroh. 

G. Penelitian Yang Relevan  

1. Siti Muyaroah dan Mega Fajartia dengan penelitian 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Android Dengan Menggunakan Aplikasi Adobe 

FlashPada Mata Pelajaran Biologi” pada hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis 

android yang dikembangkan sudah layak digunakan 

dalam pembelajaran baik oleh guru maupun peserta 

didik.Berdasarkan beberapa tahapan yang dilakukan 

pada kelas eksperimen, dampak positif terbukti dengan 

hasil pengujian hipotesis dimana nilai thitung sebesar 

4,113.Bila dibanding dengan harga ttabel pada taraf 

signitifikan 5% sebesar 1,703 karena thitung > thitung 

maka hipotesis nihil ditolak berarti ada keefektifan hasil 

belajar dengan menggunakan media pembelajaran 
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berbasis android.Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menghasilkan suatu produk media 

pembelajaran berbasis android yang bisa diakses dan di 

download melalui google drive yang disertai dengan 

evaluasi pada isi aplikasnya, kemudian dibuat sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada 

mata pelajaran yang di buat.Sedangkan untuk 

perbedaanya terletak pada materi pelajaran, audio pada 

teks, video materi pembelajaran, pengembangan aplikasi 

yang digunakan desain aplikasi dan model yang 

digunakan.17 

2. Septina Restu Nurhalimah, Suhartono Suhartono, and 

Ucu Cahyana, dengan penelitian bejudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning 

Berbasis Android Pada Materi Sifat Koligatif Larutan,”. 

Rata-rata validasi dari ahli media dan ahli materi 

diperoleh sebesar 85,25 % dengan kategori valid atau 

baik. Maka aplikasi media pembelajaran fisika mobile 

learning berbasis android layak digunakan oleh siswa 

dalam pembelajaran.Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan sebuah aplikasi 

mobile learningberbasis android sebagai media 

pembelajaran dengan menggunakan model perancangan 

ADDIE.Sedangkan untuk perbedaanya adalah dari 

materi pembelajaran, desain model pengembangan dan 

tempat penelitianya.18 

                                                           
17 Siti Muyaroah dan Mega Fajartia dengan penelitian berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Dengan Menggunakan 

Aplikasi Adobe Flash Pada Mata Pelajaran Biologi”Innovative Journal of Curriculum 

and Educational Technology IJCET 6 (2) (2017) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet 
18Septina Restu Nurhalimah, Suhartono Suhartono, and Ucu Cahyana, 

“Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Android Pada Materi 

Sifat Koligatif Larutan,” JRPK: Jurnal Riset Pendidikan Kimia 7, no. 2 (2017): 160–

67, https://doi.org/10.21009/jrpk.072.10. 
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3. Dania Ayu Wulandari dkk.Dengan jurnal penelitian 

berjudul “Pengembangan Mobile Learning Berbasis 

Android pada mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak 

di SMK Sultan Trenggono Kota Semarang.Berdasarkan 

penilaian kelayakan oleh validator media menunjukkan 

bahwa: aplikasi mendapat penilaian sebesar 86,93% dari 

ahli media dan 87% dari ahli materi. Sedangkan hasil uji 

coba menunjukkan nilai kemudahan dan kemanfaatan 

penggunaan aplikasi sebesar 87,5% oleh guru dan 

82,27% oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa media 

sangat layak untuk digunakan, mudah, dan bermanfaat 

dalam proses pembelajaran.19Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan sebuah 

aplikasi mobile learning berbasis android sebagai media 

pembelajaran dengan menggunakan model 

ADDIE.Sedangkan untuk perbedaanya adalah terletak 

pada materi pembelajaran, perancangan (desain model) 

dan tempat penelitianya. 

4. Gufron Amirullah dan Restu Hardinata.Dengan judul 

penelitian “Pengembangan Mobile Learning Bagi 

Pembelajaran”.Berdasarkan hasilpenelitian yang telah di 

lakukan menunjukkan bahwa media pembelajaran mobile 

learning berbasis Android yang telah dikembangkan 

berdasarkan penilaian ahli media sebesar 89,71% dengan 

kategori Sangat Baik dan penilaian ahli materi sebesar 

95,83% dengan kategori Sangat Baik. Uji coba pertama 

didapatkan hasil kualitas media pembelajaran dengan 

persentase 85,13% dengan kategori Baik. Uji coba yang 

kedua dilakukan didapatkan hasil kualitas media 

                                                           
19Dania Ayu Wulandari et al., “Pengembangan Mobile Learning Berbasis 

Android Pada Mata Pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak Di SMK Sultan Trenggono 

Kota Semarang,” Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer 6, no. 5 (2019): 

577, https://doi.org/10.25126/jtiik.201965994. 
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pembelajaran dengan persentase 86,91% dengan kategori 

Sangat Baik.20Berdasarkan hasil perolehan data 

menunjukkan bahwa media pembelajaran mobile 

learning berbasis Android layak digunakan sebagai 

sumber belajar siswa. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan produk mobile 

learning berbasis aplikasi untuk peserta didik dan dalam 

penelitiannya sama sama menggunakan model ADDIE 

dan aplikasi yang digunakan bersifat offline. Sedangkan 

perbedaanya terletak pada materi pembelajaran, tempat 

penelitian dan desain modelnya, sama-sama 

menggunakan modelADDIE namun namun dibatasi 

sampai tahap Implementation karena pada penelitian 

pengembangan oleh Gufron Amirulloh dan Restu 

Hardinata hanya menilai kelayakan produk yang 

dikembangkan, tidak sampai menilai keefektifan dari 

produk media mobile learning berbasis Android. 

5. Dwi Andika AM Nur, H. Harifuddin dan Satria 

Gunawan Zain dengan judul penelitian “Pengembangan 

Aplikasi Smart Panduan Ibadah Haji Dan Umroh 

Berbasis Android” Hasil pengembangan dalam penelitian 

ini berupa informasi pada platform android untuk 

memberikan informasi panduan ibadah haji dan umrah. 

Panduan haji dan umrah memiliki komponen utama, 

yaitu: a) penjelasan haji, b) umrah, c) doa-doa, d) lokasi 

ziarah, e) aturan, dan f) tentang app. Berdasarkan angket 

yang diisi oleh 30 responden, diperoleh skor rata-rata 

persentase sebanyak 4,5 atau termasuk kategori “sangat 

                                                           
20Gufron Amirullah and Restu Hardinata, “Pengembangan Mobile Learning 

Bagi Pembelajaran,” JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan) 4, no. 

02 (2017): 97–101, https://doi.org/10.21009/jkkp.042.07. 
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baik” dan telah memenuhi aspek usability.21Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan 

aplikasi berbasis android untuk materi haji dan umroh. 

Sedangkan perbedaanya adalah terletak pada materinya 

karena dalam aplikasi yang sudah diteliti pada jurnal 

tersebut tidak terdapat KI dan KD, dan tidak ada video 

tentang tata cara melaksanakan haji maupun umroh. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi yang di susun terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 

akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun 

kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut: 

BAB I :Pada bab ini dijelaskan mengenai 

penegasan judul, latar belakang masalah 

yang menjadi kebutuhan penelitian ini, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan sistematika penulisan. 

BAB II : Pada babini di uraikan tentang media 

pembelajaran berupa aplikasi android 

berbasis construct 2 pada mata pelajaran 

fiqih materi haji dan umroh 

BAB III :Pada  bab ini terdapat tempat dan waktu 

penelitian pengembangan, design 

penelitian pengembangan, prosedur 

penelitian pengembangan, spesifikasi 

produk yang dikembangkan, subjek uji 

coba penelitianpengembangan, instrument 

penbelitian, dan teknik 

analisis data. 

                                                           
21Dwi Andika A M Nur and Satria Gunawan Zain, “Pengembangan 

Aplikasi Smart Panduan Ibadah Haji Dan Umroh Berbasis Android,” n.d. 
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BAB IV :Pada bab ini terdapat pembahasan dan 

hasil penelitian. 

BAB V :Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pada 

bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi 

android berbasis construct 2 untuk  mata pelajaran fiqih 

materhi haji dan umrah dikemabangkan dengan 

menggunakan model ADDIE oleh Robert Maribe yaitu 

mulai dari proses analisis (Analyss), desain (Design), 

pengembangan (Development), implementasi 

(Implementation), dan evaluasi (evaluation).Bentuk 

pembangan aplikasi android adalah membuat tampilan 

materi pelajaran lebih menarik dengan disertai video 

pembelajaran. 

2. Kelayakan media pembelajaran setelah di validasi dari 

segi media mendapat nilai persentase sebesar 91 % 

dengan kategori sangat layak, dan dari segi materi 

mendapat nilai persentase 86 % dengan kategori sangat 

layak yang berarti media pembelajaran berupa aplikasi 

android berbasis construct2 “sangat layak” untuk di 

implementasikan dalam kegaiatan pembelajaran. 

3. Repon peserta didik terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan dengan melalukan uji coba produk 

kelompok kecil dengan melibatkan 10 peserta didik 

memperoleh persentase 86 % dengan kategori sangat 

menarik, dan uji coba kelompok luas dengan melibatkan 

27 peserta didik memperoleh persentase 88 % dengan 

kategori sangat menarik. Sehingga respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran berupa aplikasi android  

dapat menarik antusiasme peserta didik dalam belajar 
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yang dapat meningkatkan hasil pemahaman dan belakar 

peserta didik. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengembangan dan penelitian yang 

telah dilakukan pada media pembelajaran berupa aplikasi 

android berbasis construct2 pada materi haji dan umrah.Peneliti 

memberikan beberapa saran untuk pemanfaatan dan 

pengembangan media lebih lanjut yaitu mengembangkan media 

dengan cakupan materi yang lebih luas, tidak terbatas pada 

materi Haji dan Umrah dan pengembangan media yang tidak 

hanya dapat di akes melalui smartphone saja. 
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