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ABSTRAK 

 

Penelitian pengembangan media pembelajaran PAI berbasis 

aplikasi Android merupakan penelitian R&D yang bertujuan untuk 

menciptakan produk aplikasi Android pembelajaran PAI  dengan 

melalui berbagai tahapan mulai dari perancangan aplikasi, validasi 

dari berbagai ahli, mengetahui bagaimana respon guru dan peserta 

didik terhadap produk pembelajaran ini dan menguji efektivitas 

aplikasi tersebut. Model penelitian yang digunakan ialah ADDIE. 

Penelitian dimulai dari menemukan tiga sekolah potensial yang akan 

dijadikan lokasi penelitian dengan mengadakan observasi, wawancara 

hingga dokumentasi. Kemudian membuat aplikasi tersebut dan 

memvalidasi produk tersebut kepada para ahli dengan instrumen 

angket penilaian yang telah ditentukan. Aplikasi dinyatakan layak 

oleh para ahli media dengan skor 37 dan persentase 82% dengan 

kriteria sangat layak dan ahli materi dengan skor 17,5 dengan 

persentase sebesar 87,5% dengan kriteria sangat layak. Setelah 

dinyatakan layak, maka selanjutnya aplikasi akan diterapkan di 

sekolah-sekolah SMA yang telah ditentukan mulai dari penilaian 

terhadap pendidik / guru dengan skor 20 dan persentase 80% dengan 

kriteria layak, kemudian dari para peserta didik pada uji coba skala 

kecil mendapat penilaian dengan skor 17,8 dan persentase 87,5% 

dengan kriteria sangat layak dan pada uji coba skala besar 

mendapatkan penilaian dengan skor 17, dan persentase 87% dengan 

kriteria sangat layak. Dan untuk uji efektivitas penggunaan aplikasi 

sendiri diadakan pre-test dan post-test dengan metode penghitungan 

N-gain. Pada uji coba skala kecil mendapat skor N-gain sebesar 0,74 

dengan kategori efektivitas tinggi, sementara pada uji coba skala besar 

mendapat skor N-gain sebesar 0,66 dengan kategori efektivitas sedang. 

  



ABSTRACT 

 

Research and development of Islamic Education learning 

media Android application based is development research which is 

purposed to create Android learning application of Islamic Education 

with conducting every step by step starts from designing that app, 

validate that app by the experts, knowing how the teacher and the 

students respond of that app and testing of it effectiveness. Research 

design which is used for that research is ADDIE design. Research is 

started from finding three potential schools which are used for 

research location by conducting observation, dialogue and 

documentation activities. Next is creating that app and validating that 

app by the experts with determined questionnaire research instruments 

depending of the experts specialty. That app is declared valid by the 

experts, from media experts with score is 37 and score percentage is 

87,5% with criteria “very worthy”, and from theory experts with score 

is 17,5 and score percentage is 82% with criteria “very worthy”. After 

that app is declared valid by the experts, next is that app will applied 

at determined senior high schools, starts from evaluating that app by 

the teachers with evaluation score is 20 and score percentage is 80% 

with criteria “worthy”. Then from the students, first at small scale trial 

gained evaluation score is 17,8 and score percentage is 87,5% with 

criteria “very worthy” and second at large scale trial gained evaluation 

score is 17 and score percentage is 87% with criteria “very worthy”. 

And for app effectiveness test, researcher hold a pre-test and post-test 

with N-gain calculation method. First at small scale trial gained N-

gain score is 0,74 with effectiveness category “high”, and second at 

large scale trial gained N-gain score is 0,66 with effectiveness 

category “medium”. 

 

  







MOTTO 

 

“Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, pengetahuan akan 

melindngimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi” 

 

(Utsman bin Affan) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi yang di ambil pada skripsi ini ialah 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android di 

SMA/SMK” di mana judul ini memiliki beberapa rincian. Pertama 

mengenai “Pengembangan Media Pembelajaran” yang artinya ini 

adalah sebuah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menciptakan atau mengembangkan suatu produk berupa media 

pembelajaran. Kemudian mengenai “Media Pembelajaran Berbasis 

Aplikasi Android” yang artinya media pembelajaran ini berjenis 

aplikasi dengan sistem operasi elektronik Android. Terakhir “di 

SMA/SMK” ialah lokasi penelitian itu akan dilaksanakan di tempat-

empat tersebut. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia sejatinya diciptakan dengan akal dan hati. Manusia 

juga memiliki kemampuan untuk berpikir dan menghayati segala 

sesuatu yang ia amati dan ia rasakan. Dari situlah manusia mulai 

mengenal, mengetahui dan memahami dari apa yang ia amati dengan 

pikiran dan iarasakan dengan hati mereka. Inilah yang disebut sebagai 

bagian dari belajar. 

Belajar sendiri memiliki pengertian yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar sebagai berikut: 

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
1
 

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow belajar 

adalah ”Learning is acquisitation of habits, knowledge, andattitude it 

involves new ways of doing things, and it operates in an individual’s 

attempts to over come obstacles or to adjust to new situations” 

                                                             
1Slameto,  Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h 54 



2 
 
(Belajar adalah memperoleh kebiasaan, pengetahuan dan tingkah laku 

yang mencakup hal baru dalam melakukan segala sesuatu, dan itu 

dijalankan pada upaya seorang individu untuk mengatasi segala 

hambatan atau untuk menyesuaikan diri individu tersebut pada situasi 

baru).
2
 

Djamarah dan Zain belajar adalah proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah 

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme 

atau pribadi.
3
 

Oemar Hamalik mengemukakan belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman
4
 

Pada beberapa ungkapan pakar di atas, dapat diketahui belajar 

memiliki makna yang tidak jauh dari perubahan tingkah laku dan 

proses untuk mendapatkan pengetahuan melalui berbagai pengalaman. 

Berkaitan dengan makna belajar yang disimpulkan dari beberapa 

pendapat yang ditelaah oleh para pakar di atas, ada satu istilah lain 

yang tidak kalah penting dan tidak terpisahkan dalam istilah belajar, 

dan itu ialah sitilah “pendidikan”. 

Pendidikan juga memiliki pengertian yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar sebagai berikut: 

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
5
 

Munir Yusuf menuturkan pendidikan merupakan usaha 

sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan 

tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagian lahir 

dan batin.
6
 

                                                             
2Lester D. Crow and Alice Crow, Education Psycology, ( New York: American Book 

Company, 1958), h 225. 
3Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi BelajarMengajar (Jakarta: 
RinekaCipta, 2013), h 10. 
4Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 27. 
5Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Al Ma’arif , 1976), 

h 671. 
6Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendididkan (Palopo, Sulawesi Selatan: Lembaga 

Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), h. 9 
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Ki Hadjar Dewantara mengatakan dalam bukunya bahwa 

usaha-usaha pendidikan ditujukan pada halusnya budi, cerdasnya otak 

dan sehatnya badan. Ketiga usaha itu akan menjadikan lengkap dan 

laras bagi manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha 

untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin, yaitu cerdas, 

sehat, dan berbudi pekerti luhur.
7
 

Pada beberapa ungkapan pakar di atas, dapat diketahui 

pendidikian memiliki makna yang tidak jauh dari perubahan tingkah 

laku dan proses untuk membentuk karakter manusia yang unggul juga 

berakhlak mulia. 

Belajar dan pendidikan merupakan suatu hal yang berkaitan 

dan tidak terpisahkan. Menyimpulkan dua definisi sebelumnya, 

belajar dan pendidikan memiliki persamaan yaitu sebuah proses untuk 

membentuk perubahan pada diri seseorang berdasarkan apa saja yang 

ia pelajari selama proses tersebut berlangsung. Namun ada perbedaan 

juga yaitu bagian dari jenis pembelajarannya di mana istilah belajar 

lebih cendrung ke pengetahuan umum sementara pendidikan lebih 

cendrung ke pembentukan akhlak dan kepribadian seseorang. 

Bagaimanapun kedua hal ini sangat penting dan harus saling sinkron 

di samping manusia memiliki ilmu pengetahuan yang luas, manusia 

juga harus punya karakter kepribadian dan akhlak yang baik sehingga 

ilmu pengetahuan tersebut bisa menjadi manfaat bukan mudharat. 

Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia ini, ilmu itu 

luas dan tiada habisnya untuk dipelajari manusia, kita bisa 

mempelajari apa saja yang kita mau dan kita butuhkan seperti ilmu 

baca tulis, ilmu hitung, ilmu seni dan budaya, ilmu agama, ilmu sains 

dan teknologi dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Dengan ilmu yang 

dipelajari, manusia dapat memahami sesuatu dan selanjutnya ilmu itu 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sampai di situ, 

seiring berjalannya waktu, maka akan selalu ada ilmu-ilmu baru yang 

bisa merupakan hasil pengembangan ilmu-ilmu lama atau merupakan 

hasil dari eksplorasi suatu hal baru dan salah satu ilmu itu ialah 

teknologi karena teknologi sendiri merupakan ilmu dinamis yang 

mengikuti perkembangan waktu dan zaman. 

                                                             
7Ki Hadjar Dewantara,  Karya Ki Hadjar, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961), h. 2 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga memberikan 

definisi dan juga pengertian lainnya mengenai teknologi. Disebutkan 

oleh KBBI, bahwa tenologi merupakan suatu metode ilmiah yang 

digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu 

ilmu pngetahuan terapan.
8
 

Lebih lanjut juga dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu 

keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Dari pernyataan 

Kamus besar bahasa Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah untuk kepentingna 

praktis yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan juga kenyamanan 

hidup manusia.
9
 

Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia sepatutnya 

tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi sendiri sudah 

lama ada dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia selama berabad-

abad silam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar.
10

 Saat ini khususnya dalam dunia 

pendidikanteknologi sudah berkembang pesat seperti maraknya 

teknologi berbasis media pembelajaran seperti komputer sebagai salah 

satu media pembelajaran di sekolah, adanya internet sebagai 

kebutuhan belajar dan akses informasi, dan masih banyak teknologi 

lainnya yang menjadi penunjang kebutuhan belajar dalam dunia 

pendidikan. 

Maka dari itu sudah sepatutnya manusia yang hidup dalam 

dinamisme kehidupan harus bisa menyesuaikan bagaimana 

perkembangan kehidupan berjalan terlebih di abad ke-21 ini 

contohnya dengan menuntut ilmu dan menguasai iptek karena jika 

tidak maka manusia itu akan terlihat rendah kedudukannya dan 

tertinggal dengan mereka yang sudah beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. 

                                                             
8
“Arti Kata Teknologi” (On-line), tersedia di: https://kbbi.web.id/teknologi (diakses 

26 Januari 2021). 
9“16 Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli” (On-line), tersedia di: 

https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/pengertian-teknologi-menurut-para-
ahli (diakses 26Januari 2021). 
10Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h 2. 
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Islam sendiri telah menjelaskan betapa pentingnya menuntut 

ilmu dan pentingnya menguasai iptek berdasarkan dalil Al-Quran 

surat Yunus ayat 101: 

ُث  ٓيََٰ ُِي ٱۡلأ ِضِۚ َوَيا جُغأ َزأ ِت َوٱۡلأ َىَٰ ًََٰ قُِم ٱَظُُسوْا َياَذا فِي ٱنسَّ

 ٌَ ِيُُى ٖو َّلَّ يُؤأ   ١٠١َوٱنُُُّرُز َعٍ قَىأ
Artinya: Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di 

bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul 

yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Q.S. 

Yunus:101) 

 

Dijelaskan pada surat Yunus ayat 101 bahwa di setiap penjuru 

langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa 

fenomena alam seperti gerhana matahari atau bulan, hujan yang turun 

ke bumi juga objek-objek bumi seperti batu, besi, listrik, dan lain-lain 

dan kesemua itu diperlukan ilmu termasuk iptek dalam mengkajinya 

agar terciptanya perkembangan baru dalam kehidupan manusia yang 

kelak menjadi manfaat ke depannya.   

Di dunia pendidikan, teknologi bisa menjadi motivasi dalam 

meningkatkan pengetahuan dan mengasah keterampilan baru bagi 

siswa dan menjadi kesempatan untuk menerapkan model 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi guru dan 

sekolah.Guru dan buku teks tidak lagi menjadi sumber belajar satu-

satunya yang utama dan tidak ada bandingannya. Guru telah berubah 

peran menjadi seorang fasilitator pemerolehan informasi. Bahkan 

dengan beberapa tombol keyboard, para pelajar dapat menjelajahi 

berbagai informasi dunia, memperoleh akses dari perpustakaan dan 

sekumpulan informasi penting lainnya untuk mendapatkan 

pengetahuan dan ketrampilan barunya.
11

Dengan demikian teknolgi 

bukan sekedar alat tetapi juga sebagai sarana untuk membangun 

pengetahuan, keterampilan dan sikap peseta didik. Teknologi menjadi 

sarana konstruktif dan fasilitas yang diperlukan untukmengembangkan 

                                                             
11Eni Fariyatul Fahyuni, Buku Ajar Teknologi, Informasi dan Komunikasi Prinsip dan 

Aplikasi Dalam Studi Pemikiran Islam (Sidoarjo: Penerbit Umsida Press, 2017), h 3. 
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cara berfikir kritis dan dapat diaplikasikanterhadap kawasan bidang 

studi.
12

 

Dalam situasi saat ini yaitu ketika terjadinya pandemi 

COVID-19 di Indonesia, banyak kejadian yang menyebabkan segala 

aktivitas harus dilaksanakan di tempat-tempat tertentu khususnya 

tempat tertutup seperti rumah demi menghndari hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti penularan virus karena berkerumun dan penularan 

karena kontak dengan objek-objek vital seperti sesama manusia dan 

benda yang dipegang orang banyak. Teknologi dalam masa ini 

berperan penting dalam berbagai aspek kehidpan khususnya dalam 

bidang pendidikan di mana situasi ini dimanfaatkan banyak siswa 

sekolah semua jenjang dan mahasiswa juga guru atau dosen dengan 

menerapkan pembelajaran daring. Pembelajaran via daring bukanlah 

hal yang baru namun penerapan di masa pandemi COVID-19 saat ini 

menjadikan pembelajaran via daring adalah hal baru bagi sebagian 

besar orang khususnya bagi mereka yang belum mengenal atau 

terbiasa dengan teknologi pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi 

pembelajaran daring. 

Teknologi pembelajaran memiliki berbagai bentuk, salah 

satunya sudah disebutkan sebelumnya yaitu komputer, juga ada lagi 

bentuk-bentuk lainnya mulai dari yang klasik seperti rekaman suara, 

pita kaset, pemutar CD, kemudian yang terbarukan dengan efek visual 

seperti televisi, komputer, proyeksi gambar atau video hingga yang 

memiliki kemampuan integrasi dengan perangkat lain dari jauh 

bahkan lebih praktis seperti internet, e-book, hingga ponsel pintar. 

Salah satu teknologi yang digandrungi saat ini karena 

beberapa faktor seperti mudah didapat, harga terjangkau, praktis, 

hingga banyak diminati yaitu ponsel pintar yang sudah menjadi benda 

yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak 

ketika dahulu perangkat ini sebelum 2012 hanya dimiliki oleh orang-

orang kelas atas karena langka dan mahalnya ponsel pintar, kemudian 

ketika 2013 kejayaan ponsel pintar dimulai ketika Android mulai 

diperkenalkan karena ponsel pintar berbasis Android sendiri muncul 

                                                             
12Maesaroh Lubis, Peluang pemanfaatan pembelajaran berorientasi teknologi 
informasi di lingkup madrasah (mempersiapkan madrasah berwawasan global), 

Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 01 (2) (2016), 149 
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sebagai alternaif ponsel pintar dengan harga yang terjangkau dimana 

sebelumnya iOS adalah basis ponsel pintar pertama yang  muncul 

terlebih dahulu namun sayangnya karena mahalnya ponsel ini dan 

minimnya informasi mengenai produk teknologi ini sehingga ponsel 

pintar berbasis iOS tidak begitu dikenal walaupun sekarang ini baik 

iOS maupun Android sudah sama-sama terkenal sebagai sistem 

operasi ponsel pintar terbesar di dunia. 

Walaupun iOS dan Android sudah sama-sama terkenal karena 

operasi sistem ponsel pintarnya, namun Android khususnya di 

Indonesia jauh lebih terkenal dan digunakan karena ponsel pintar 

Android sendiri bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau dan 

lebih mudah dioperasikan dibandingkan iOS terlebih sekarang 

Android sudah dipersenjatai dengan banyak fitur canggih dan lengkap 

yang tidak kalah dengan sistem operasi iOS namun tetap dengan harga 

yang ramah dikantong di mata orang Indonesia yang mayoritas adalah 

penduduk kelas menengah ke bawah. Ini dibuktikan bedasarkan riset 

pemasaran ponsel terbaru yang dilakukan oleh statcounter pada 

September 2020. 

 
Gambar 1.1 

Grafik data pemasaran ponsel di Indonesia berdasarkan 

sistem operasi yang dikutip dari situs 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia
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Pada tabel di atas mengenai detail statistik yang disebutkan 

dalam situs statcouter diketahui di negara Indonesia pengguna ponsel 

pintar berbasis Android mendominasi dengan pemasaran 91,84%, 

kemudian disusul iOS dengan 7,94% pangsa pemasaran, lalu disusul 

dengan 3 sisa basis lainnya yang hanya kurang dari 1% masing-

masing yaitu Samsung (dalam hal ini Tizen), Windows, dan lainnya 

(Symbian, Java, dan lain-lain) dengan persentase sebesar 0,06%, 

0,04% dan 0,03%.
13

 

Berdasarkan riset ini sangat jelas betapa dominannya 

pengguna ponsel pintar berbasis Android di Indonesia dibandingkan 

pengguna iOS, bahkan peneliti sendiri dalam pengamatan 

lingkungannya pengguna Android terlihat jauh lebih dominan sesuai 

dengan riset tersebut. Dari dominasi inilah peneliti ingin mencoba 

mengembangkan suatu produk pembelajaran yang memanfaatkan 

media ponsel pintar berbasis Android. 

Untuk dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis 

aplikasi Andorid ini peneliti perlu melakukan penelitian dalam bentuk 

pengujian penggunaan aplikasi di beberapa sekolah potensial di mana 

sebelumnya akan dilakukan pra-penelitian terlebih dahulu untuk 

memastikan kelayakan lokasi penelitian. 

Pertama, peneliti mengadakan pra-penelitian di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung. Dalam pra-penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara terhadap salah satu guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah tersebut, beliau ialah Bapak Asep Buldani S. 

Ag, M. Ag di mana dalam wawancara tersebut ada beberapa poin 

penting yang bisa di ambil diantaranya bagaimana suasana belajar 

baik sebelum adanya pandemi maupun saat adanya pandemi yang 

mengharuskan pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Beliau 

mengatakan suasananya normal di mana siswa tetap mengandalkan 

buku dan lembar kerja siswa (LKS) sebagai media belajar utama, 

selain itu ada juga media belajar tambahan walaupun bukan bagian 

utama dari proses pembelajaran tersebut yaitu aplikasi Quezezz yang 

                                                             
13“Mobile Operaing System Market Share Indonesia” (On-line), tersedia di: 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia (diakses 10 Oktober 
2020). Pengutipan sumber ini aslinya berbahasa Inggris lalu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia. 
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perannya hanya sebatas permainan edukaif untuk mempertajam 

kemampuan belajar siswa walaupun media tersebut belum cukup 

menciptakan perubahan belajar yang signifikan. Beliau juga 

menyampaikan bahwa untuk siswa sendiri masih ada perbedaan dalam 

kemampuan menangkap belajar masing-masing dari mereka, di antara 

meraka ada yang merasa kurang niat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, ada juga mereka yang mengikuti pembelajaran seperti 

pada umumnya walau terkadang ada yang jenuh apalagi situasi yang 

diselimuti pandemi saat ini sehingga peneliti di sini berpikir perlunya 

ada perubahan dalam sistem belajar. Lalu peneliti memperkenakan 

aplikasi pembelajaran yang masih dalam tahap uji coba kepeda beliau 

dan beliau sangat mengapresiasi produk saya agar bisa segera diuji 

untuk menciptakan suasana baru dalam proses belajar apalagi di SMA 

tersebut pembelajaran dengan media aplikasi Android sama sekali 

belum ada atau diterapkan sekaligus ini merupakan hal baru dalam 

dunia pembelajaran khususnya di SMA Negeri 16 Bandar Lampung.
14

 

Kemudian yang kedua, peneliti mengadakan pra-penelitian di 

SMA Budaya Bandar Lampung dimana peneliti melakukan 

wawancara terhadap salah satu guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah tersebut, beliau ialah Bapak Hilman Aziz, S. 

Ag.. Pada wawancara tersebut beliau menuturkan bahwa di sekolah ini 

suasana belajar berjalan seperti biasa, namun pembelajaran di sini 

terasa kurang memadai. Ada banyak fakor seperti bagaimana sistem 

jam mengajar yang berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya di 

mana jam belajar hanya sekali per dua minggu sehingga terbatasnya 

waktu interaksi antara guru dan murid untuk menyalurkan ilmu. 

Kemudian media pembelajaran buku pembelajaran dan aplikasi 

Schoology yang tidak memberi dampak yang signifikan. Sebagian 

murid-murid di sana juga belum bisa menyerap materi pembelajaran 

secara maksimal. Kemudian di sekolah tersebut belum menyediakan 

satupun media pembelajaran berupa barang elektronik. Sama seperti 

skenario sebelumnya peneliti memperkenalkan aplikasi pembelajaran 

PAI berbasis Android, beliau pun mengapresiasi produk tersebut 

terlebih di sekolahnya walaupun tidak banyak siswa yang diajarnya 

                                                             
14Asep Buldani, wawancara dengan peneliti, SMAN 16 Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 11 November 2020. 



10 
 
namun mayoritas siswa tersebut menggunakan Android. Beliau pun 

berharap di masa yang akan mendatang ia ingin mewajibkan siswanya 

menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut.
15

 

Kemudian yang ketiga, peneliti mengadakan pra-penelitian di 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung dimana peneliti melakukan 

wawancara terhadap salah satu guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah tersebut, beliau ialahYurna Dewi, M.Pd. 

Beliau mengatakan bahwa pembelajaran PAI di sekolah ini masih 

tergolong klasik dan lebih mengandalkan presentasi dan tugas 

rangkuman sebagai metode pembelajaran utama. Berkaitan dengan 

masalah tugas rangkuman dikarenakan keterbatasan media 

pembelajaran berupa buku. Ada sebagian siswa yang cukup baik 

dalam memahami materi terutama di kelas-kelas IPA namun ada juga 

sebagian siswa yang kurang dalam memahami materi terutama di 

kelas-kelas IPS. Kemudian peneliti memperkenalkan produk aplikasi 

pembelajaran PAI berbasis Android, beliau pun sangat mengapresiasi 

produk tersebut dan ia berpendapat bahwa aplikasi ini bisa menjadi 

salah satu alternatif media pembelajaran selain buku cetak dan lembar 

kerja siswa (LKS) terlebih di sekolah tersebut aplikasi pembelajaran 

PAI merupakan hal yang sangat baru dan belum pernah diterapkan 

sebelumnya di sekolah tersebut. Beliau juga berharap besar akan 

aplikasi tersebut bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan 

menambahkan berbagai fitur penting lainnya yang belum ada pada 

aplikasi tersebut.
16

 

Dari sini peneliti mencoba mengembangkan suatu media 

pembelajaran berupa aplikasi Android yang bertujuan untuk memberi 

kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses materi pembelajaran 

di manapun dan kapanpun dalam kegiatan belajar sehari-hari 

khususnya saat ini pada saat terjadinya pandemi yang menyebabkan 

penerapan belajar jarak jauh sehingga dibuthkannya alternatif belajar 

yang dapat menopang proses pembelajaran agar tetap berjalan dalam 

situasi tersebut. 

                                                             
15

Hilman Aziz, wawancara dengan peneliti, SMA Budaya Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 10 Maret 2022. 
16

Yurna Dewi, wawancara dengan peneliti, SMAN 14 Bandar Lampung, Bandar 

Lampung, 15 Maret 2022. 
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C. Identifikasi Masalah 

Dari berbagai latar belakang yang diulas sebelumnya 

khsusnya pada pra-penelitian di beberapa SMA/SMK terpilih, ada 

beberapa identifikasi masalah yang didapatkan yaitu diantaranya: 

1. Siswa yang jenuh dengan pembelajaran PAI terlebih suasana 

pandemi. 

2. Metode belajar yang masih tergolong klasik 

3. Aplikasi-aplikasi seperti Quezezz dan Schoology yang belum 

begitu efektif dalam pembelajaran. 

4. Guru yang membuthkan media pembelajaran baru. 

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Kemudian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, 

maka peneliti menentukan batasan yang akan dibuat dalam penelitian 

ini agar penelitian ini tidak keluar dari hal-hal yang menjadi inti dari 

penelitan ini. Batasan beserta bagian-bagian penelitian itu ialah: 

1. Pengembangan aplikasi media pembelajaran unuk ponsel dengan 

sistem operasi Android. 

2. Software di mana aplikasi Android tersebut dibuat ialah di 

software Android Studio. 

3. Kelayakan aplikasi Android terhadap pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

4. Respon guru dan siswa ketika mereka menggunakan aplikasi 

tersebut untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

5. Efektivitas aplikasi Android untuk media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan aplikasi media pembelajaran unuk 

ponsel dengan sistem operasi Android? 

2. Bagaimana kelayakan aplikasi Android terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

3. Bagaimana respon guru dan siswa ketika mereka menggunakan 

aplikasi tersebut untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 
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4. Bagaimana efektivitas aplikasi Android untuk media 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahuipengembangan aplikasi media pembelajaran 

unuk ponsel dengan sistem operasi Android. 

2. Untuk mengetahui kelayakan aplikasi Android terhadap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Untuk mengetahui respon guru terhadap aplikasi tersebut, dan 

siswa ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut untuk 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi Android untuk media 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Menjadi salah satu cara mewujudkan modernisasi sistem 

pembelajaran yang ada di sekolah khususnya SMA. 

2. Bagi siswa, dengan adanya produk media pembelajaran ini dapat 

menjadi alternatif baru dan kemudahan dalam menunjang proses 

belajar mereka di sekolah. 

3. Bagi guru, dengan adanya produk media pembelajaran ini dapat 

menjadi salah satu cara untuk memodernisasi proses mengajar di 

kelas dan mencipakan suasana belajar yang lebih aktif dan 

menyenangkan. 

4. Bagi sekolah, dengan adanya produk media pembelajaran ini 

dapat menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan sekolah 

yang menerapkan pembelajaran berbasis digital. 

5. Bagi mahasiswa sebagai peneliti, penelitian ini dapat menjadi 

tolak ukur untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas dalam 

mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis aplikasi 

Android. 
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H. Penelitian yang Relevan 

Rizky Faris Surendra dalam penelitiannya yang berjudul 

“Aplikasi Inventor Sebagai Pengembangan Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Aplikasi Android di SMAN I 

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah” melakukan penelitian 

R&D pada siswa kelas XI IPS di SMAN I Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah. Menggunakan aplikasi Invetor sebagai 

wadah pembuatan aplikasi Android, penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu produk berupa media PAI berbasis Android, 

untuk mengetahui tingkat kelayakan pengembangan media PAI pada 

materi Beriman kepada Kitab-kitab Allah swt dan Berani Hidup Jujur, 

serta untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap media PAI 

berbasis Android. 

Untuk hasil penelitiannya, hasil dari proses penggunaan media 

pembelajaran berbasis Androidtersebut mendapatkan kelayakan 

sebesar 77% dengan kategori setuju berdasarkan penilaian responden 

para siswa. Dan dari para ahli mendapatkan persentase penilaian 

sebesar 80 dengan kriteria penilaian “baik”.
17

 

Sofia Zaini Kulbi dalam penelitiannya yang berjudul “Mobile 

Learning Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam” melakukan penelitian kualitatif pada siswa SMK 

Wahana Karya Surabaya. Menggunakan berbagai aplikasi android 

(Google Classroom, WhatsApp Messenger Group, Google Formulir, 

YouTube, Microsoft Sway, Microsoft Power Point dan Aplikasi 

Sejarah Agama Islam) yang digabungkan penggunaanya dalam satu 

lingkup, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dari 

penerapan mobile learning tersebut selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Untuk hasil penelitiannya, potensi dari mobile learning 

berbasis Androidtersebut dinilai efektif dan menarik. Dan dari para 

ahli mendapatkan persentase penilaian sebesar 80 dengan kriteria 

penilaian “baik”. Mobile learning berbasis Android ini dinilai menjadi 

                                                             
17

Syafrimen Syafril, dkk., “Aplikasi Inventor Sebagai Pengembangan Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Aplikasi Android di SMAN I Seputih 
Mataram Kabupaten Lampung Tengah”,Al-Tadzkiyyah, vol. 12 no. 1, (2021): 107-

127, - 
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salah satu strategi yang bagus untuk guru PAI dan siswa di SMK 

Wahana Karya. Peserta didik menjadi antusias, dan bersemangat 

dibanding dengan menggunakan metode ceramah. Sedangkan 

pendidik dapat menjadi lebih fleksibel dalam membuat materi, 

penugasan untuk siswa dan penilaiannya.
18

 

Ada perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap 

dua penelitian relevan sebelumnya yang disebutkan di atas. Pertama 

perangkat lunak yang digunakan, Rizky dalam  penelitiannya 

menggunakan perangkat lunak aplikasi Inventor dan 

Sofiamenggunakan aplikasi Android campuran seperti Google 

Classroom, WhatsApp Messenger Group, Google Formulir, YouTube, 

Microsoft Sway, Microsoft Power Point dan Aplikasi Sejarah Agama 

Islam, sementara peneliti mengguakan Android Studio sebagai 

perangkat lunaknya. Kedua mata pelajaran dan materinya, Rizky 

menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

materi“Beriman kepada Kitab-kitab Allah swt dan Berani Hidup 

Jujur”sementara Sofia menggunakan mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada materi Sejarah Agama Islam dan peneliti dengan 

materi “Masa Kejayaan Islam yang Dinantikan Kembali” dan materi 

“Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam”. 

 

I. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif di mana penelitian ini bersumber berdasarkan suatu teori 

yang nantinya akan digunakan untuk meneliti suatu fenomena 

sehingga didapatkan sebuah teori baru. Metode penelitian dan 

pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, 

merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang telah 

dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan penelitian dan 

pengembangan dapat disingkat menjadi 4P (Penelitian, Perancangan, 

Produksi dan Pengujian).
19

 

                                                             
18  Sofia Zaini Kulbi., “Mobile Learning Berbasis Android Sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2 

no. 3, (2019): 285-406, https://doi.org/10.31538/nzh.v2i3.1110 
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 396 
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Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

ialah model ADDIE. Metode ini sendiri dipilih karena kesederhanaan 

struktur penelitian yang sudah mencakup empat inti kegiatan 

penelitian yaitu 4P (Penelitian, Perancangan, Produksi, dan Pengujian). 

Pada peneliian ini juga tidak terdapat tahap distribusi yang 

memungkinkan penelitian ini dapat dilakukan secara berulang-ulang 

hingga terciptanya produk yang valid dan siap pakai. Namun dalam 

kasus ini peneliti hanya memerlukan minimal dua kali siklus 

penelitian dengan model ADDIE. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1.  Media Pembelajaran 

a. Pengetian Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran kita tidak akan pernah lepas 

dengan hal-hal berikut seperti buku yang sudah menjadi 

kebutuhan mendasar dalam pembelajaran. Lalu ada lagi seperti 

modul, poster, peta, proyektor, dan lain-lain yang semua itu 

adalah bagian dari media pembelajaran. 

Istilah media sendiri berasal dari bahasa latin medius 

yang berarti tengah atau perantara, kemudian dalam bahasa 

Arab disebut wasail (َوَسااِل) yang artinya sama yaitu perantara. 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara 

sampainya pesan belajar (message learning) dari sumber pesan 

(messsage resource) kepada penerima pesan (message receive) 

sehingga terjadi interaksi belajar mengajar.
20

 

Menurut Oemar Hamalik media pemebalajaran adalah 

alat metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka 

mengekfektifan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid 

dalam proses pendidikan dan pengajaransekolah.
21

 

Benson H. Clarence mengemukakan bahwa 

media pembelajaran adalah suatu alat yang membantu pengajar 

untuk menyampaikan kepada pelajar menegani fakta-fakta, 

keterampilan, sikap, pengatahuan, pengertian dan 

penghargaan.
22

 

Sedangkan menurut Newby media pembelajaran adalah 

media yang dapat menyampaikan pesan pembeajaran atau 

mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang.
23

 

                                                             
20Imas Kurniasih, Berlin Sani, Lebih Memahami Konsep& Proses Pembelajaran 

Implementasi & Praktek Dalam Kelas (Jakarta: Kata Pena, 2017), h 19. 
21Oemar Hamalik ,  Proses BelajarMengajar.  (Bandung :Bumi Aksara 2008 ), h. 200. 
22Benson H.Clarence,Teknik Mengajar , (Jakarta, Gandum Mas, 2000 ), h. 44 
23Timothyet Newby, Instructional Technology for Teaching and Learning, (New 

Jersey: Merrill an Imprint of Prentice-Hall, 2000), h.- 
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Dilihat dari berbagai pengertian di atas, dapat 

disimpulkan pengertian media pembalajaran adalah objek yang 

menjadi perantara antara pengirim pesan (guru) dan penerima 

pesan (murid) dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

membantu interaksi antara pengirim pesan (guru) dan penerima 

pesan (murid) dalam proses pembelajaran guna terwujudnya 

hasil belajar yang diharapkan. 

 

b. Ciri-ciri media pembelajaran 

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri media yang 

merupakan petunjuk mengapa medai digunakan dan apa-apa 

saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak 

mampu (atau kurang efisien) melakukannya. 

 

1). Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media 

menyimpan, merekam, melesarikan dan merekonstruksi 

suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat 

diurut dandisusun kembali dengan media seperti fotografi, 

video tape, audio tape, disket komputer, dan film. Suatu 

objek yang telah diambil gambarnya (direkam) dengan 

kamera ata video kamera dengan mudah dapat direproduksi 

dengan mudah kapan saja diperlukan. Dengan ciri fiksiatif 

ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau 

objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan 

tanpa mengenal waktu. 

 

2). Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri manipultif. 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik 

pengambilan gambar time-lapsing recording.  
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3). Ciri Disributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media mengungkinkan suatu 

objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan 

secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada 

sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu. Dewasa ini, distribusi 

media tidak hanya sebatas pada satu kelas atau beberapa 

kelas pada sekolah-sekolah di dalam sutu wilayah terentu, 

tetapi juga media itu misalnya rekaman video, audio, 

disket komputer dapat disebar ke seluruh penjuru tempat 

yang diinginkan kapan saja.
24 

 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Kegunaan media atau alat pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar diantaranya: 

a. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu 

verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata 

lisan)  

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, 

misalnya; Objek yang terlalu besar – bisa digantikan 

dengan realita, gambar,film bingkai, film, atau model. 

Objek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau 

terlalu cepat, dapat dibantu dengan timelapse atau high-

speed photography. Kejadian atau peristiwa yang terjadi 

dimasa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, 

video, film bingkai, atau foto objek yang terlalu kompleks, 

dapat disajikan dengan model, diagram atau melalui 

program komputer animasi. Konsep yang terlalu luas 

(gempa bumi, gunung berapi, iklim, planet dan lain-lain) 

dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar dan lain-

lain.  

                                                             
24V.G. Gerlach dan D.P. Ely, Teaching and Media. A Systematic Approach, 

(Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc., 1987), h.- 
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c. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan 

bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal 

ini media pembelajaran berguna untuk menimbulkan 

motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung antara 

anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya, 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya.  

d. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda 

diantara peserta didik, sementara kurikulum dan materi 

pelajaran di tentukan sama untuk semua peserta didik dapat 

diatasi dengan media pendidikan yaitu: memberikan 

perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Selain itu beberapa pakar berpendapat bahwa kegunan 

media pembelajaran itu antara lain adalah : 

a. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas 

materi pelajaran yang sulit, 

b. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan 

pelajaran lebih hidup dan menarik,  

c. Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri 

kecintaan menelaah (belajar) dan menimbulkan  

d. Kemauan keras untuk mempelajarai sesuatu,  

e. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, 

memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran serta,  

f. Menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan) mempertajam 

indera, melatihnya, memperluas perasaan dan kecepatan 

dalam belajar.
25

 

 

d. Kriteria Media Pembelajaran 

Menurut Mulyanta dan M. Marlon Leong, media 

pembelajaran yang baik idealnya memenuhi 4 kriteria, yaitu 

kesesuaian (relevansi), kemudahan, kemenarikan, dan 

kemanfaatan. 

                                                             
25Wandah Wibawanto, Desain dan Pemograman Pembelajaran Multimedia Interakif 

(Jember, Jawa Timur : Penerbit Cerdas Ulet Kreatif, 2017), h. 6-7 
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a.Kesesuaian atau relevansi, artinya media pembelajaran harus 

sesuai dengan kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, 

program kegiatan belajar, tujuan belajar, dan karakteristik 

siswa. 

b. Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran melalui media 

harus mudah dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh siswa, 

dan sangat operasional dalam penggunaannya. 

c.  Kemenarikan, artinya media pembelajaran harus mampu 

menarik maupun merangsang perhatian siswa, baik tampilan, 

pilihan warna, maupun isinya. Uraian isi tidak 

membingungkan serta dapat menggugah minat siswa untuk 

menggunakan media tersebut. 

d. Kemanfaatan, artinya isi dari media pembelajaran harus 

bernilai atau berguna, mengandung manfaat bagi 

pemahaman materi pembelajaran serta tidak mubazir atau 

sia-sia apalagi merusak siswa.
26

 

 

e. Pembagian Media Pembelajaran 

Ada beberapa pembagian jenis media pembelajaran 

diantaranya: 

a.Medida visual: grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, 

komik. 

b. Media audial: radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan 

sebagainya. 

c.  Projected still media: slide, over head projector, in focus, 

dan sejenisnya. 

d. Projected motion media: film, televisi, video (VCD, DVD, 

VTR), komputer dan sejenisnya. 

 

Anderson seorang pakar pendidikan, mengelompokan 

media menjadi 10 bagian:
27

 

 

                                                             
26Mulyanta dan M. Marlon Leong, Tutorial Membangun Multimedia Interaktif - 

Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Ama Jaya, 2009), h. 3-4 
27Ronald HAnderson,Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk Pembelajaran, 

(Jakarta: Rajawali, 1987), h. - 
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No Golongan Media 
Contoh dalam 

pembelajaran 

1 Audio 
Kaset audio, siaran radio, 

CD, telepon 

2 Cetak 
Buku pelajaran, modul, 

brosur, leaflet, gambar 

3 Audio-cetak 
Kaset audio yang 

dilengkapi bahan tertulis 

4 Proyeksi visual diam 
Overhead transparansi 

(OHT), film bingkai (slide) 

5 
Proyeksi audio visual 

diam 

Film bingkai (slide) 

bersuara 

6 Visual gerak Film bisu 

7 Audio visual gerak 
Film gerak bersuara, 

video/VCD, televisi 

8 Obyek fisik 
Benda nyata, model, 

spesimen 

9 Manusia dan lingkungan Guru, pustakawan, laboran 

10 Komputer 

CAI (Pembelajaran 

berbantuan komputer), CBI 

(Pembelajaran berbasis 

komputer 

 

2. E-Learning 

a. Pengetian E-Learning 

Jaya Kumar C. Koran, mendefinisikan e-learning 

sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) 

untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau 

bimbingan.
28

 

Rusman mengatakan e-learning menjadi salah satu 

bagian aplikasi laman untuk terciptanya perkembangan proses 

pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang menggunakan 

                                                             
28Koran, Jaya Kumar C. 2001. Aplikasi E-learning dalam Pengajaran dan 

Pembelajaran di Sekolah-Sekolah Malaysia. 
http://www.tutor.com.my/tutor/pix/2001/0716/DuniaPendidikan/Kertas_Kerja/kk_01.

PDF 
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teknologi dan internet, dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

berbasis web atau e-learning.
29

 

Daryanto menyatakan bahwa e-learning merupakan 

sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran.
30

 

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan para pakar 

di atas, dapat disimpulkan e-learning sendiri ialah pembelajaran 

berbasis perangkat elektronik yang bisa berupa komputer, 

ponsel maupun perangkat elektronik lainnya baik yang 

tersambung internet (online) maupun yang bisa berjalan tanpa 

memerlukan koneksi internet (offline). 

 
b. Karakteristik E-Learning 

Dibawah ini merupakan karakteristik E-Learning 

menurut Nursalam antara lain:  

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan 

komputer networks) 

3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning 

materials) kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat 

diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana 

saja. 

4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran,kurikulum, hasil 

kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di 

komputer.
31

 

 

c. Manfaat E-Learning 

Rahmasari dan Rismiati mengatakan bahwa kegiatan 

pembelajarane-learning memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

1. Melalui e-learning, peserta didik dapat mengakses 

pengetahuan setiap saat tak terbatas waktu dan tempat,  

                                                             
29Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme 

Guru,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 553 
30Daryanto, Media Pembelajaran,(Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 168 
31Nursalam dan Ferry Efendi, Pendidikan dalam Keperawatan. (Jakarta: Salemba 

Medika, 2008), h. 135 
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2. Melalui e-learning, peserta didik dapat menjalin komunikasi 

melalui internet sehingga lebih banyak lagi pengetahuan 

yang dapat mereka peroleh. 

3. Melalui e-learning, peserta didik belajar lebih mudah dan 

menyenangkan. 

4. Melalui e-learning, proses pembelajaran lebih interaktif dan 

inovatif. 

5. Melalui e-learning, peserta didik didorong untuk 

bereksplorasi melalui website-website yang tersedia, 

sehingga kreativitas dan rasa keingin tahuannya terus 

bertambah.
32

 

 

3. Android 

a. Pengertian Android 

Android, istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita 

khususnya mereka yang menggeluti zaman modern saat ini dan 

sering melakukan aktivitas dengan ponsel pintar. Sebagai salah 

satu sistem operasi ponsel pintar terbesar di dunia yang 

menyaingi iOS, Android telah memberi banyak pengaruh dalam 

kehidupan berteknologi. Tidak hanya sebatas ponsel pinar saja, 

namun ada bentuk adaptasi lain yang sudah menerapkan 

Android seperti tablet, televisi pintar, jam tangan, kendaraan, 

dan masih banyak lagi yang akan terwujud di masa depan. 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang 

dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon 

pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan 

oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, 

yang kemudian membelinya pada tahun 2007, bersamaan 

dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorium dari 

perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan 

telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar 

                                                             
32Gartika Rahmasari dan Rita Rismiati, E-learning Pembelajara nJarak Jauh di 

SMA,(Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2013), h. 69 
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terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama dijual pada 

Oktober 2008.
33

 

 

b. Sejarah dan Perkembangan Android 

Pada 5 November 2007, Android dirilis pertama kali. 

Android bersama OHA menyatakan mendukung pengembangan 

open source pada perangka mobile. Sekitar bulan September 

2007, Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis 

handphone pintar (smartphone) yang menggunakan Android 

sebagai sistem operasinya. Telepon selular ini diproduksi oleh 

HTC Corp dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2008. 

9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang akan 

bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings, 

Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer 

Inc., Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericson, Toshiba Corp, dan 

Vodafone Broup Plc. Seiring pembentukannya, OHA 

mengungumkan produk perdana Android mereka. Perangkat 

mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. 

Sekarang, banyak vendor-vendor yang menggunakan 

sistem operasi Android untuk smartphone mereka, seperti HC, 

Motorola, Samsung, LG, HKC, Archos, Webstation Camangi, 

Dell, Nexus, SciPhone, WayeQ, Sony Ericson, Acer, Philips, T-

Mobile, Nexian, IMO, Asus, dan masih banyak lagi vendor-

vendor lain. 

Saat ini, Android bersaing dengan Apple dalam sistem 

operasi untuk PC Tablet. Terdapat dua jenis distributor sistem 

operasi Android, pertama adala yang mendapat dukungan penuh 

Google atau GMS (Google Mail Services) dan kedua adalah 

yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai OHD (Open Handset 

Distribuion).
34

 

 

                                                             
33Yudha Yudhanto, Ardhi Wijayanto, Mudah Membuat dan Berbisnis Aplikasi 

Android dengan Android Studio (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h 1. 
34Yuniar Supardi, Koleksi Program Tugas Akhir dan Skripsi dengan Android, 

( Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), h 2-3. 
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c. Fitur Android 

Perangkat Android memiliki beberapa fitur perangkat 

keras didalamnya. Inilah yang dapat dimanfaatkan developer 

dalam membangun aplikasi. Di antaranya ialah: 

1. Touchscreen.Perangkat Android memiliki fitur layar sentuh 

(touchscreen) yang memberikan beberapa kemungkinan bagi 

pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi menggunakan 

jari. Pengguna dapat melakukan swipe, flip, drag dan pinch 

untuk zoom (memperbesar layar). Android juga mendukung 

multitouch yang berarti keseluruhan layar dapat disentuh 

dengan satu ata lebih jari pada saat yang bersamaan. 

2. GPS (Global Positioning System). Sistem operasi Android 

mendukung GPS yang memungkinkan developer untuk 

mengakses lokasi pengguna. Conoh aplikasi yang 

memanfaatkan GPS adalah aplikasi peta (map) yang 

menunjukkan lokasi pengguna dam memberikan peunjuk 

menuju suatu lokasi. 

3. Accelerometer. Android mendukung Accelerometer, yaitu 

perangkat yang digunakan untuk mengukur 

percepaan.Accelerometer dapat memberitahukan apabila 

suatu perangkat Android bergerak, terguncang, atau berbalik 

arah posisinya. 

4. SD Card. Android memiliki fitur yang memungkinkan 

pengguna atau aplikasi dapat mengakses (menyimpan atau 

membuka) file pada SD Card. SD Card merupakan media 

penyimpanan yang digunakan perangkat Android dan 

beberapa perangka mobile lain. 

 

Android memiliki banyak fitur perangkat lunak yang 

dapat digunakan oleh developer dalam mengembangkan 

aplikasi, yakni: 

1. Internet.  Kemampuan akses internet pada Android 

memberikan banyak keunggulan. Berbagai informasi secara 

real-time (langsung di saat itu) dapat diperoleh dengan 

mudah dengan internet. Pengguna dapat mengakses internet 
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untuk melihat jadwal pemutaran film bioskop, cuaca suatu 

area, jadwal penerbangan dan lainnya. 

2. Audio dan Video support. Sistem operasi Android dapat 

memungkinkan developer menyertakan audio dan video 

dalam aplikasi dengan mudah. Berbagai standar forma dan 

video telah didukung. 

3. Contact. Android memungkinkan akses ke kontak yang 

tersimpan pada perangkat. Sebagai contoh, developer dapat 

membangun aplikasi yang dapa membangun aplikasi yang 

menggabungkan antara kontak dengan GPS unuk 

memberikan notifikasi jika pengguna berada di dekat salah 

satu kontak tertentu. 

4. Security.Android memungkinkan aplikasi untuk melakukan 

banyak hal. Android juga menyiapkan mekanisme keamanan 

berupa permission (izin) berkaitan dengan beberapa tugas. 

Contoh: Untuk men-download image (gambar) dan 

menyimpannya di SD Card, sebelumnya disetujui terlebih 

dahulu permission untuk mengakses SD Card. 

5. Google APIs. Sistem operasi Android memungkinkan 

dengan tidak terbatas membuat panggilan telepon, 

mengorganisasi konak atau menginstal aplikasi. Developer 

juga dapa mengintegrasikan peta (map) ke dalam suatu 

aplikasi dengan meggunakan Maps API yang mengandung 

Map Widgets. Berbagai fitur dapat ditambahka dengan Maps 

API, antara lain (1) Menampilkan suau lokasi di peta, (2) 

mendapakan panduan navigasi, (3) komunikasi data antara 

aplikasi dengan clouds.
35

 

 

d. Versi Android 

Android memiliki berbgai macam versi dalam 

perkembangannya, penamaan versi ini bertujuan sebagai 

penanda tingkatan-tingkatan dan keberagaman seri Android. 

Awalnya versi Android sendiri dirilis dengan nama “Astro Boy” 

dan “Bender” namun penamaan ini besifat internal dan tidak 

pernah dijadikan dan dipublikasikan sebagai versi resmi 

                                                             
35Yudha Yudhanto, Ardhi Wijayanto, op. cit.  h 4-6 
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Android namun digantikan dengan istilah versi kode yaitu 1.0 

dan 1.1 hingga dimunculkan versi 1.5 dan penggunaan nama 

versi ini dipublikasikan secara resmi pertama kalinya dengan 

nama “Cupcake”. Seterusnya penamaan versi Android terus 

berkembang dengan mengadopsi nama-nama camilan dan 

berurutan sesuai abjad. Berikut daftar lengkap versi-versi 

android hingga yang terbaru saat ini berdasarkan sumber 

en.m.wikipedia.org yang sudah diterjemahkan sebagai berikut:
36

 

No Nama versi Nomor versi Tanggal rilis 

1 Tidak ada nama 

resmi 

1.0 23 September 

2008 

2 1.1 9 Februari 2009 

3 Cupcake 1.5 27 April 2009 

4 Donut 1.6 15 September 

2009 

5 Eclair 2.0 - 2.1 26 Oktober 

2009 

6 Froyo 2.2 - 2.2.3 20 Mei 2010 

7 Gingerbread 2.3 - 2.3.7 6 Desember 

2010 

8 Honeycomb 3.0 - 3.2.6 22 Februari 

2011 

9 Ice Cream 

Sandwich 

4.0 - 4.0.4 18 Oktober 

2011  

10 Jellybean 4.1 - 1.3.1 9 Juli 2012 

11 Kitkat 4.4 - 4.4.4 31 Okober 2013 

12 Lolipop 5.0 - 5.1.1 12 November 

2014 

13 Marshmallow 6.0 - 6.0.1 5 Oktober 2015 

14 Nougat 7.0 - 7.1.2 22 Agustus 

2016 

15 Oreo 8.0 - 8.1 21 Agustus 

                                                             
36“Android Version History” (On-line), tersedia di: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history (diakses 22 April 2022). 
Pengutipan sumber ini aslinya berbahasa Inggris lalu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 
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2017 

16 Pie 9 6 Agustus 2018 

17 Android 10 10 3 September 

2019 

 

 

18 Android 11 11 8 September 

2020 

19 Android 12 12 4 Oktober 2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history 

 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Mengenai isilah pendidikan, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata “pendidikan” berasal dari kata dasar 

didik dan awalan men, menjadi mendidik yaitu kata kerja yang 

artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan 

sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
37

 

Kemudian untuk pengertian pendidikan Agama Islam 

sendiri dipaparkan oleh beberapa pakar sebagai berikut: 

Muhaimin berpendapatbahwa pendidikan agama Islam 

bermakna upayamendidikkan agama Islam atau ajaran Islam 

dannilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikaphidup 

seseorang. Dari aktivitas mendidikkan agamaIslam itu bertujuan 

untuk membantu seseorangatau sekelompok anak didik dalam 

menanamkandan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam 

dannilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandanganhidupnya.
38

 

Kemudian menurut Zuhairini pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan 

kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, 

                                                             
37Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 

XI; Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 702. 
38Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,(Jakarta: 

RajawaliPress, 2007), h. 7-8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
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supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya 

kebahagiaan dunia akhirat.39 

Zakiyah Darajat merumuskan pendidikan agama Islam 

adalah suatu usahauntuk membina dan mengasuh peserta didik 

agar senantiasa dapat memahami ajaranagama Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapatmengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan 

hidup.
40

 

Dari rujukan beberapa ahli di atas mengenai pengertian 

pendidikan agama Islam maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pendidikan agama Islam ialah membimbing 

seseorang dengan tuntunan agama Islam yang tujuannya ialah 

agar orang tersebut bisa menjadi orang yang memahami dan 

menjalankan semua yang Islam ajarkan kemudian terus 

mempertahankan Islam yang telah menjadi bagian dari 

hidupnya sepanjang waktu. 

 

b. Karakterisik Pendidikan Agama Islam 

Agama Islam sebagai ajaran yang memiliki ketentuan 

dan hukum yang jelas tentu memiliki karakteristik atau 

keistimewaan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan 

pendidikan agama lain seperti yang disebutkan oleh Muhaimin 

dalam pemaparannya mengenai beberapa karakteristik 

pendidikan agama Islam diantaranya: 

1. Pendidikan Agama Islam berusaha menjaga akidah peserta 

didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun. 

2. Pendidikan Agama Islam berusaha menjaga dan memelihara 

ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan yang terkandung 

dalam Alquran dan al-sunnah serta otentisitas keduanya 

sebagai sumber utama ajaran Islam  

3. Pendidikan Agama Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu, 

dan amal dalam kehidupan keseharian. 

                                                             
39Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 
2004), h. 11 
40Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 28 
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4. Pendidikan Agama Islam berusaha membentuk dan 

mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan 

sosial. 

5. Pendidikan Agama Islam menjadi landasan moral dan etika 

dalam pengembangan iptek dan budaya serta aspek-aspek 

kehidupan lainnya. 

6. Substansi Pendidikan Agama Islam mengandung entitas-

entitas yang bersifat rasional dan supra rasional. 

7. Pendidikan Agama Islam berusaha menggali, 

mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan 

kebudayaan (peradaban) Islam. 

 

Dalam beberapa hal, Pendidikan Agama Islam 

mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, 

sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat 

ukhuwah Islamiyah.
41

 

 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Sehubungan dengan penjelasan yang telah disebutkan 

sebelumnya, pendidikan agama Islam sendiri hadir sebagai 

petunjuk yang membawa seseorang ke jalan yang benar untuk 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana 

dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi: 

َُا فِي ُكمِّ  َونَقَدأ  ٌِ بََعثأ ُسىَّلا أَ ٖة زَّ َ أُيَّ بُُدوْاٱّللَّ  ٱعأ

ُغىَت  وَ 
حَُِبُىاْٱنطََّٰ ٍأ هََدي  ٱجأ هُى يَّ ُأ ًِ ُ فَ ٍأ  ٱّللَّ هُى يَّ ُأ َوِي

ِه   َحقَّثأ َعهَيأ
هَةُِۚ هََٰ ضِ فَِسيُسوْا فِي  ٱنضَّ َزأ  ٱَظُُسواْ فَ  ٱۡلأ

قِبَةُ  ٌَ َعَٰ َف َكا ٍَ َكيأ بِي َكرِّ ًُ   ٦٣ ٱنأ
Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 

umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan 

jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-

orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di 

antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. 

                                                             
41

Muhaimin, Op. Cit, h. 123 
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Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-

rasul) (QS. An-Nahl: 36) 

 

Pada ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa para rasul 

itu diutus sesuai dengan sunatullah yang berlaku pada umat 

sebelumnya. Mereka itu adalah pembimbing manusia ke jalan 

yang lurus. Bimbingan rasul-rasul itu diterima oleh orang-orang 

yang dikehendaki oleh Allah dan membawa mereka kepada 

kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. 

Allah swt menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul 

kepada tiap-tiap umat yang terdahulu, seperti halnya Dia 

mengutus Nabi Muhammad saw kepada umat manusia 

seluruhnya. Oleh sebab itu, manusia hendaklah mengikuti 

seruannya dan meninggalkan segala larangannya.
42

 

Inti dari tafsir di atas dan hubungannya dengan tujuan 

pendidikan agama Islam ialah pendidikan agama Islam sudah 

ada sejak zaman nabi dan rasul yang mana mereka adalah para 

guru atau pembimbing untuk umat manusia yang mau 

mengikuti ajaran mereka. Setiap ilmu dan ajaran yang mereka 

sampaikan akan terus menerus diajarkan ke berbagai generasi 

hingga saat ini yang kita kenal sebagai ilmu agama Islam. 

 

B. Teori-teori Tentang Pengembangan Model 

1. Pengertian Penelitian Pengembangan 

Metode Research & Development yang biasa disingkat 

(R&D) sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. 

Menurut Borg and Gall Educational Research and development 

(R&D) is a process used to develop and validate educational 

products. The steps of this process are usually referred to as the R 

& D cycle, which consists of studying research findings pertinent 

to the product to be developed, developing the products based on 

these findings, field testing it in the setting where it will be used 

                                                             
42

“An-Nahl - انُحم | Qur'an Kemenag” (On-line), tersedia di: 

https://quran.kemenag.co.id/sura/16 (diakses 28 Mei 2022). 

Pengutipan ini mengambil pada bagian tafsirnya. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/16
https://quran.kemenag.go.id/sura/16
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eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the 

filed-testing stage. In more rigorous programs of R&D, this cycle 

is repeated until the field-test data indicate that the product meets 

its behaviorally defined objectives (Edukasi Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan R&D adalah proses yang digunakan 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Langkah-langkah proses ini biasanya disebut dengan siklus R&D, 

yang terdiri dari mempelajari temuan-temuan penelitian yang 

berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, 

mengujinya di lapangan di tempat yang nantinya akan digunakan, 

dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan 

dalam tahap pengujian yang diajukan. Dalam program R&D yang 

lebih ketat, siklus ini diulang sampai data uji lapangan 

menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan yang ditentukan 

secara perilaku).
43 

Menurut Sukmadinatapenelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
44

 

Menurut Sugiyono metode penelitian dan pengembangan 

dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, 

memproduksi dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. 

Bedasarkan penelitian tersebut, kegiatan penelitian dan penelitian 

dapat disingkat menjadi 4P (Penelitian, Perancangan, Produksi dan 

Pengujian).
45

 

Dari kedua pendapat pakar di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian dan pengembangan atau “Research and 

Development” (R&D) adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menciptakan produk atau mengembangkan produk yang sudah ada 

yang bertujuan untuk menguji keefektifan produk tersebut untuk 

digunakan oleh khalayak umum. 

                                                             
43W. R. Borg and D. M. Gall,Educational Research, An Introduction,(New York and 

London: Longman Inc, 1983), h.  772 
44Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013), h. 164 
45Sugiyono, Op. cit. , h. 396 
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2. Penelitian ADDIE 

Menurut Barokati dan Annas model ADDIE adalah salah 

satu model yang menjadi pedoman dalam mengembangkan 

pembelajaran yang efektif, dinamis dan mendukung pembelajaran 

itu sendiri.
46

Begitu juga dengan Tegeh dan Kirna yang mengatakan 

bahwa model ADDIE merupakan salah satu model desain 

pembelajaran sistematik, model ini dikembangkan atau tersusun 

secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis 

dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan 

sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswa.
47

 

 
 

Gambar 2.1 

Tahapan model penelitian pengembangan ADDIE 

 

Menurut Sugiyono model ADDIE ini terdiri dari 5 tahapan, 

yaitu Analyze (Analisis), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation 

(Evaluasi). Sesuai dengan model yang dipilih, (1) pada tahap 

analisis hal yang dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan dan 

permasalahan berupa materi yang relevan, buku ajar, dan kondisi 

belajar; (2) pada tahap desain, dilakukan beberapa kegiatan antara 

lain merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi atau 

                                                             
46N Barokati dan F Annas (2013), Pengembangan Pembelajaran Berbasis Blended 

Learning Pada Mata Kuliah Pemrograman Komputer (StudiKasus: UNISDA 

Lamongan), Jurnal Sistem Informasi, 4 (5), h. 355. 
47Tegeh, I.M. dan Kirna, I.M. (2013),Pengembangan Bahan Ajar MetodePenelitian 

Pendidikan dengan ADDIE Model,JurnalIka,11(1), h. 16. 
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pokok bahasan yang akan dipelajari, selanjutnya penyusunan bahan 

ajar dengan sistematika yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa; (3) tahap development, penyiapan dan penulisan materi 

pada buku ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar; (4) tahap implementasi 

merupakanpenggunaan produk pengembangan berupa bahan ajar 

pada kegitan pembelajaran; (5) dan tahap evaluasi.
48

 

                                                             
48

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 38 
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