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ABSTRAK 

Nama  : Nurul Shafiyah Dama 

NIM  : 16.2.3.038 

Prodi  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul Skripsi  : Pengembangan Media Pembelajaran Autoplay Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan    Agama Islam di SMA Negeri 9 Manado 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada materi Sifat-sifat Rasul Allah, serta menguji 

kelayakan dari produk tersebut untuk menunjang pembelajaran di SMA Negeri 9 

Manado khususnya pada kelas XI. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Developmennt (R&D) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang 

terdiri dari lima tahapan, yaitu analysis, design, development, implementation dan 

evaluation. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner, lembar 

kelayakan produk untuk ahli media dan ahli materi, serta lembar penilaian untuk 

peserta didik. Teknik pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Hasil dari 

pengukuran menggunakan skala likert, kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa uji kelayakan dari produk media 

pembelajaran autoplay di SMA Negeri 9 Manado mendapatkan hasil dengan nilai 

dari ahli materi pada aspek materi adalah 88% yang artinya layak, pada aspek isi 

79% yang berarti layak, dan nilai dari ahli media dari aspek tampilan mendapatkan 

nilai 66% yang berarti layak, aspek penyajian dengan nilai 75% layak dan aspek 

pemograman dengan nilai 82% yang berarti sangat layak. Nilai dari peserta didik 

yang menggunakan media pembelajaran mendapatkan nilai dari aspek materi 96% 

yang berarti sangat layak, aspek media 86% yang berarti sangat layak dan aspek 

penyajian mendapatan 86% yang berarti sangat layak. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Autoplay, Pendidikan Agama Islam, 

Sifat-Sifat Rasul Allah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak-anak yang bertujuan kepada wawasannya1. Pendidikan di 

era sekarang sangat berbeda dengan pendidikan pada zaman dulu. Pendidikan diera 

ini banyak menggunakan teknologi-teknologi yang sudah banyak dikembangkan 

oleh para ahli, yang pada akhirnya membuat pendidikan itu menjadi berkaitan 

dengan teknologi. Karena itu munculah teknologi pendidikan.   

Teknologi pendidikan adalah, studi dan etika praktek dalam upaya 

memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, 

menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber 

teknologi yang tepat. Dengan tujuan, untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih 

efektif, efisien, dan menyenangkan serta meningkatkan kinerja2. Di era industri saat 

ini banyak peluang-peluang  yang bisa dikembangkan, ini semua bergantung pada 

kreativitas untuk mencari dan menemukan peluang yang bertebaran dibidang 

industri masing-masing.  

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, adalah pendidikan 

berdasarkan pendidikan pancasila dan undang-undang dasar Negara Indonesia 

tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayaan nasional 

Indonesia,dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman3 

Pada rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan, pada 

periode ketiga,  pembangunan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang 

menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional, lalu pada 

periode keempat saat ini dalam rencana strategis kementerian pendidikan dan 

kebudayaan tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, 

 
1Amos Neolaka, Grace Amalia Neolaka, “Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri 

Sendiri Menuju Perubahan Hidup” (Jakarta : Kencana 2017) h.11  
2Bambang Warsita, “Perkembangan Definisi dan Kawasan Teknologi Pembelajaran 

Serta Perannya Dalam Pemecahan Masalah Pembelajaran” h. 77-78 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 
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maju, adil dan makmur melalui pecepatan pembangunan disegala bidang dengan 

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif4. 

Dari undang-undang dan rencana strategis kementerian pendidikan dan 

kebudayaan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah juga merencanakan agar para 

guru selayaknya dapat tanggap dengan tuntutan zaman. Semakin canggihnya era ini 

maka semakin memberikan tantangan kepada kita para calon guru untuk 

memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dengan menggunakan 

teknologi yang ada.  

Perubahan besar di bidang pendidikan dan pembelajaran dalam era industri 

ini berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar berubah 

total mengalami evolusi kearah pembelajaran digital yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebik kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh. Pada 

kegiatan belajar mengajar ini guru memiliki peran pentingUntuk memperoleh 

pengetahuan oleh karena itu guru selayaknya mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang multi-stimulasi sehingga lebih menyenangkan, menarik lebih 

fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan cepat. Artinya, sebagai guru 

sebaiknya untuk tidak gagap teknologi agar dapat berinovasi lagi dengan 

menggunakan teknologi yang ada.  

Pada hasil pemantauan di lapangan, anak-anak malas belajar, tapi betah 

berjam-jam dan kecanduan game online maupun playstation, maka dari itu guru 

sebaiknya menciptakan format pembelajaran yang bisa di terima kalangan peserta 

didik diera yang sekarang yang tak biasa lepas dengan gadget5 Karakter siswa 

sekarang dapat diketahui bahwa mereka menginginkan pembelajaran yang inovatif 

dan interaktif, jadi  para siswa menginginkan pembelajaran yang mereka terima itu 

dapat mereka akses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan teknologi 

yang mereka punya. Berarti, inovasi teknologi pendidikan di era ini sangat 

dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran dan meningkatkan kualitas sumber 

 
4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudyaan 2015-2019” (Jakarta 2015) h. 2 
5 Sumardianta dan Wahyu Kris AW,Mendidik generasi Z dan A Marwah Era Millenial 

Tuah Generasi Digital (Jakarta: PTGrasindo,2018) h. 16 
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daya manusia supaya bisa bersaing dikancah global, maka diperlukan guru-guru 

yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan itu.  

Penggunaan media yang tepat dapat bermanfaat bagi siswa untuk belajar 

sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memperjelas penyajian pesan. 

Selanjutnya, kehadiran media dalam proses pembelajaran memiliki makna yang 

sangat urgen, ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan 

kepada anak dapat disederhanakan dengan media. Selain itu, media dapat mewakili 

apa yang kurang mampu diucapkan seorang guru melalui kata-kata atau kalimat 

tertentu. Bahkan materi yang abstrak dapat dikonkritkan melalui media6 

Media merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan 

pengajaran karena dapat membantu siswa dan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran sehubungan dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan pengajaran. Dalam kondisi ini penggunaan media pembelajaran dapat 

meningkatkan efisiensi proses dan mutu hasil belajar mengajar. Selain itu, 

penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan peserta didik belajar lebih 

baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai7. Beberapa media pembelajaran yang dapat kita kembangkan yaitu, 

Autoplay Media Studio 8, Wondershare Quiz Creator,Sparkol, Flip Book, dan lain-

lain.  

Media pembelajaran dengan menggunakan software autoplay media studio 

8 sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran, karena software ini dapat 

membuat suatu materi pembelajaran dan dapat diisi dengan video, soal, tombol 

interaktif, musik, teks, latar belakang yang menarik dan juga dapat dimasukan 

gambar-gambar sebagai penunjang pembelajaran. Dengan software ini guru dapat 

mengelola sebuah materi menjadi lebih interaktif dan lebih menarik agar peserta 

 
6Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan. 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 16-17 
7 Ahmad Rivai dan Nana Sudjana, Media Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru Algosindo, 

2011), h. 64 
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didik dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari pelajaran yang akan mereka 

dapatkan melalui gadget mereka. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Autoplay Dalam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 Manado” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran yang diterapkan oleh para guru  Pendidikan Agama 

Islam masih mengutamakan metode ceramah dengan menggunakan 

media power point, papan tulis, laptop. Sehingga berimplikasi pada 

proses pembelajaran yang kurang menarik dan efektif. 

2. Media pembelajaran mempunyai fungsi yang sangat penting bagi sorang 

guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Belum adanya pengembangan media pembelajaran yang menarik dan 

efektif untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 

Manado. 

4. Diperlukan pengembangan media pembalajaran berbasis aplikasi untuk 

upaya pengingkatan mutu pendidikan Agama Islam di SMA N 9 

Manado. 

5. Kurangnya penggunaan teknologi yang ada. 

6. Kurang menggunakan saran prasarana yang diberikan sekolah. 

C. Batasan masalah 

1. Media pembelajaran dikembangankan menggunakan aplikasi Autoplay 

Media Studio 8 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan berbentuk Compact disk 

3. Mata pelajaran menggunakan mata pelajaran Pendidikan agama Islam, 

materi Rasul-rasul kekasih Allah untuk kelas XI 

4. Penilaian media pembelajaran yang dikembangkan dilakukan hanya sebatas 

untuk mengetahui kelayakan  terhadap media pembelajaran dan tidak diuji 

pengaruhnya terhadap hasil belajar 
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D. Rumusan masalah 

1. Bagaimana megembangkan media pembelajaran Autoplay pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 Manado? 

2. Apakah pengembangan media pembelajaran Autoplay pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 Manado telah layak digunakan? 

E. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan dan menghasilkan produk media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 Manado 

2. Untuk dapat mengetahui nilai kelayakan dari produk media pembelajaran 

autoplay mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 9 Manado 

F. Spesifikasi Produk yang di Kembangkan 

Autoplay media studio 8, merupakan software membuat  produk 

multimedia, software windows interaktif, pengembangan aplikasi multimedia, 

presentasi-presentasi bisnis, sekolah, tugas dll, CD autorun setup, dan aplikasi 

Computer Based Training (CBT). hanya perlu drag and drop media files favorite, 

memasukan foto, text, audio, video, macromedia flash, dan yang lainnya.  

Software ini telah dipakai oleh banyak developer software professional 

untuk membuat proyek multimedia, kursus pelatihan interaktif, dan masih banyak 

software-software lainnya yang dibuat menggunakan autoplay media studio 8 ini. 

Dengan penggabungan gambar, musik, video, flash dan lain-lain dapat dilakukan 

dengan semudah drag and drop. Biasanya, mereka menggabungkan autoplay media 

studio 8 ini dengan beberapa program lain, yaitu Canva dan Wondershare Quiz 

Creator. 

Beberapa kelebihan Autoplay media studio 8 untuk pembelajaran interaktif 

: 

1. Aplikasi ini dapat dimasukan video,foto,text,audio, tombol interaktif, 

dan gif. Agar dapat menunjang proyek menjadi lebih maksimal. 

2. Aplikasi ini dapat membuat animasi  

3. Aplikasi ini memiliki fitur yang mudah dimengerti, dan akan cepat 

untuk dipelajari. 
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Agar dapat mendukung program ini dibutuhkan spesifikasi komputer 

sebagai berikut: 

a. Processor minimal Pentium III (Intel 80486) 

b. HDD minimal 10Gb 

c. RAM Minimal 128Mb 

d. Monitor VGA dengan display adapter standar VGA yang kompatibel 

dengan 256 warna atau lebih 

e. CD-ROM Minimal 52X 

f. Soundcard dan Speaker 

Autoplay Media Studio 8 dapat bekerja pada Windows XP, Windows 7, 

Windows Vista, ataupun Windows 8, dan Windows 108. 

G. Manfaat Pengembangan  

Pembelajaran berbasis computer ini sangat penting dipelajari dan 

dikembangkan, mengingat zaman sekarang yang mengharuskan guru agar tau 

menggunakan computer dan dapat berinovasi dalam memberikan pengajaran yang 

terbaru, yang dapat diakses lewat media computer atau laptop yang mereka miliki. 

Pentingnya pengembangan media ini dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai 

pihak yaitu: 

1. Bagi siswa 

a. Mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan interaktif  dalam 

pembelajaran  

b. Mempermudah bagi siswa untuk mempelajarinya dirumah 

c. Dapat meningkatkan semangat belajar,karena mereka merasa tidak 

bosan menggunakan media pembelajaran yang baru 

2. Bagi guru 

a. Dapat menambah kreatifitas dalam mendesain pembelajaran yang 

terbaru 

b. Dapat menambah wawasan tentang teknologi yang dapat mereka 

gunakan dalam pembelajaran 

 
8 Syaiful Hamzah Nasution, “Membuat Media Pembelajaran dengan Autoplay Media 

Studio 8” ( Malang : Univesitas Negeri Malang 2014) h.2 



7 
 

c. Dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu pembelajaran 

3. Bagi Lembaga 

a. Agar dapat mendorong untuk lebih mengembangkan media 

pembelajaran berbasis computer dalam menghadapi era Revolusi 

Industri  

b. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran 

4. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan inovasi terbaru dalam memberikan pengajaran kepada 

para siswa  

b. Mendapatkan wawasan terbaru tentang media pembelajaran 

c. Dapat meningkatkan kreatifitas dalam mengerjakan desain 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teknologi 

1. Pengertian teknologi 

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “tecnologia” yang 

berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut 

memiliki akar kata “techne” yang dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (art), atau 

kerajinan (craft). Dari makna harfiah tersebut dapat didefinisakan teknologi dalam 

bahasa Yunani kuno adalah, seni memproduksi alat-alat produksi dan 

menggunakannya.  

Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai perlatan 

atau system untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia 

dalam kehiduan sehar-sehari. Teknologi merupakan hasil olah piker manusia untuk 

mengembangkan tata cara atau system tertentu dan menggunakannya untuk 

menyelesaikan persoalan dalam hidupnya9 

Menurut Siemens dan Titenberger Technology is concerned with designing 

aids and tools to perfect the mind, teknologi berhubungan dengan mendesain alat 

bantu dan peralatan untuk mewujudkan apa yang ada pikiran. Menurut Saetler 

Technology is any systematized practical knowledge, base on experimentation 

and/or scienticif theory, which exchanged the capacity of society to produce goods 

and service, and which is embodied in productive skills, organization, or 

machinery. Teknologi adalah pengetahuan praktis dan sistematis, berdasarkan 

eksperimen atau teori ilmiah yang meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 

memproduksi barang dan jasa, yang diwujudkan dalam keterampilan produktif, 

organisasi, atau mesin10 

Dari definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi juga dapat dimaknai 

sebagai pengetahuan mengetahui bagaimana membuat sesuatu (know how of 

 
9Y. Maryono, B. Patmi Istiana, Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 (Jakarta: Yudistira 

Quadra 2008) h. 3 
10Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia Grup 

2018) h. 24  
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making something), dan pengetahuan mengetahui bagaimana melakukan sesuatu 

(know how of doing something) dalam arti kemampuan mengerjakan sesuatu 

dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat atau nilai jualnya11.  

2. Pengertian Teknologi Pembelajaran 

Menurut Raontree, teknologi pembelajaran ialah suatu sara prasarana yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut 

menurut Seels, teknologi pembelajaran terdiri dari tiga hal, yaitu pendidikan, 

pembelajaran, dan yang terpenting adalah pendekatan pendidikan12. Menurut Silber 

teknologi pembelajaran (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan-pasokan, 

pemanfaatan) komponen sistem pembelajaran (pesan, orang, bahan, peralatan, 

teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan (organisisasi dan personal) 

secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar13Jadi dari 

definisi diatas teknologi pembelajaran adalah suatu alat yang dapat digunakan 

untuk menunjang suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan atau mengembangkan 

suatu materi dalam sebuah pembelajaran.  

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Media berasal dari bahasa latin yang meurpakan bentuk jamak dari 

“medium” yang memiliki arti secara harfiah yaitu perantara atau pengantar. 

Menurut Briggs  media adalah, alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

supaya terjadi proses belajar. 

Menurut Miarso media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa untuk belajar14 

Jadi dari beberapa pendapat diatas media pembelajaran adalah suatu alat 

yang dijadikan stimulus untuk peserta didik agar dapat terjadi suatu proses belajar 

 
11Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif 

Sosial Budaya” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi vol. 2 no. 1 (2014) h. 36  
12 Usman M.B, Anawir H. , “Media Pembelajaran” (Jakarta : Ciputat Press 2002) h. 33 
13Muhammad Japar, Dini Nur Fadilah, Ganang Lakshita, Media dan Teknologi 

Pembelajaran PPKN (Surabaya : Jakad Publishing Surabaya) H. 45  
14Rudy Sumiharsono,Hisbiyatul Hasanah,Media Pembelajaran (Tegal : Pustaka Abadi 

2017) h. 2 
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yang dapat mengubah sikap, keterampilan, dan pengetahuan setiap orang yang 

memanfaatkanya. 

2. Ciri-ciri media pembelajaran 

Terdapat tiga ciri yang merupakan petunjuk mengapa media pembelajaran 

digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan media pembelajaran yang 

mungkin guru tidak mampu melakukannya, yaitu : 

a. Ciri fiksatif, yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu 

peristiwa atau objek. 

b. Ciri manipulatif, yaitu trasnformasi suatu kejadian  atau objek 

dimungkinkan karena memiliki suatu ciri. 

c. Ciri distributive, memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditrasnportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dnegan stimulus yang 

relative sama mengenai kejadian itu.15 

3. Manfaat dan fungsi Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran adalah, dapat mempermudah penyampaian 

materi pembelajaran oleh guru,mengatasi keterbatasan ruang,waktu,dan daya indra, 

meningkatkan gairah belajar dan dapat menyamakan pengalaman dan persepsi 

siswa terhadap pelajaran. 

 Selain manfaat ada juga fungsi dari media pembelajaran, menurut Levi 

Lenst, seperti yang dikutip oleh Arsyad bahwa media memiliki empat fungsi yaitu 

fungsi atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris.  

Dalam fungsi atensi media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran.  

Fungsi afektif adalah media dapat diamati dari tingkat “kenikmatan” ketika 

belajar membaca teks bergambar. Fungsi kognitif media visual adalah dapat 

mempercepat pencapain tujuan pembelajaran untuk memahami pesan dan 

informasi pembelajaran,  

 
15 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013 ) h. 15 
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Fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada siswa yang 

kemampuannya lemah mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam 

teks.  

Dengan kata lain media pembelajaran dapat berfungsi untuk mengakomodasi 

siswa yang lemah dan lambat dalam menerima isi pelajaran yang disajikan dalam  

bentuk teks (disampaikan secara verbal)16 

4. Prinsip-Prinsip Media Pembelajaran  

Prinsip umum pembuatan media pembelajaran adalah : 

a. Visible (mudah dilihat) 

jadi semua media pembelajaran itu harus mudah dilihat karena kita 

membuat media pembelajaran agar memudahkan peserta didik untuk 

merespon pembelajaran yang kita berikan 

b. Interesting (menarik) 

Media pembelajaran haruslah menarik, Karena media pembelajaran 

ini adalah sebuah stimulus bagi peserta didik untuk memulai proses 

pembelajaran. Dengan adanya tampilan yang menarik maka peserta didik 

akan penasaran akan produk/media pembelajaran tersebut. 

c. Simple (sederhana) 

Media pembelajaran harus sederhana namun tepat sasaran. Maksudnya 

disini ialah walaupun sederhana media pembelajaran itu masih dapat 

dipahami oleh peserta didik walaupun dikemas secara sederhana. 

 d.  Useful (bermanfaat) 

Media pembelajan memiliki prinsip bermanfaat karena 

dapat memberikan suatu contoh yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh 

gurunya namun dapat diperlihatkan melalui media pembelajaran. 

e. Accurate (benar dan tepat sasaran) 

Media pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. 

 

 

 
16Nizwardi Jalinus,Ambiyar, Media dan sumber pembelajaran ( Jakarta : Kencana 2016 ) 

h. 4-5  
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f. Leggitimate (sah dan masuk akal) 

Media pembelajaran harus sah dan masuk akal karena kita 

memberikan pembelajaran kepada peserta didik haruslah masuk akal dan 

sesuai dengan kurikulum yang ada. 

g. Structured (tersusun secara baik dan runtut)17 

Media pembelajaran harus tersusun secara rapih, agar peserta didik 

dapat mempelajari materi dengan sesuai tahap-tahap dari materi tersebut 

5. Jenis Media Pembelajaran  

Jenis media secara umum dibagi menjadi 4 yaitu: 

a. Media visual: media yang bisa dilihat, media ini mengandalkan indra 

penglihatan, misalnya foto, gambar, komik, poster dan lain sebagainya. 

b. Media audio: media yang dapat didengar dan mengandalkan indra 

telinga, misalnya radio, music, kaset. 

c. Media audio visual: media yang dapat didengar dan dilihat secara 

bersamaan,misalnya Tv, pementasan drama, dan film 

d. Multimedia: media yang terangkum menjadi satu,misalnya internet18 

6. Perkembangan media pembelajaran 

Menurut Seel dan Richey membagi media pembelajaran dalam empat 

kelompok berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu : 

a. Media hasil teknologi cetak 

Media hasil teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafiks, foto, dan 

representasi fotografik. Materi cetak dan visual merupakan pengembangan 

dan penggunakan kebanyakan materi pengajaran yang ada. Teknologi ini 

menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak contohnya, buku teks, 

majalah, dan modul. 

 

 
17 Asrorul Mais, Media pembelajaran anak berkebutuhan khusus ( Jember : CV Pustaka 

Abadi 2016 ) h. 47 
18 Satrianawati,Media dan Sumber Belajar  ( Yogyakarta : CV Budi Utama 2018 ) h. 10 
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b. Media hasil teknologi audio-visual 

Media hasil teknologi audio visual menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektonik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio visual. Contohnya proyektor film, dan 

video. 

c. Media hasil teknologi berbasis komputer 

Media hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-

sumber yang berbasis mikro prosesor. Berbagai jenis aplikasi teknologi 

berbasis computer dalam pengajaran umumnya dikenal sebagai computed-

assisted instruction (pengajaran dengan bantuan komputer) 

d. Media hasil teknologi gabungan  

Media hasil teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. Perpaduan teknologi ini dianggap paling 

canggih, contohnya adalah, teleconference, dan virtual reality.19 

C. Autoplay Media Studio 8 

Autoplay Media Studio 8 adalah pengembangan aplikasi yang cepat dan sangat 

cocok untuk membuat apapun dari menu dan utilitas CD/DVD/USB dan dapat 

membuat media interaktif web, konektivitas,basis data, pemutaran video dan 

masih banyak lagi20 

Aplikasi ini tidak digunakan semua orang, kebanyakan orang hanya 

menggunakan microsft word, dan microsoft powerpoint yang sudah sangat familiar 

di semua kalangan. Dengan aplikasi ini kita dapat membuat sebuah tampilan 

autorun presentation yang di dalamnya terdapat tombol yang sangat berguna untk 

menampilkan berbagai macam file seperti, foto, video, word, flash, gif, quiz 

creator, dan banyak lagi.  

 
19Wandah Wibawanto, Desain dan Pemograman Mutimedia Pembelajaran Interaktif 

(Jember : Cerdas Ulet Kreatif 2017) h. 9  
20 Autoplay Media Studio 8, Rapidly Create Everything from AutoPlay Menus to 

Complete Windows Apps, situs resmi https://www.indigorose.com/autoplay-media-studio/ (19 

agustus 2019) 

https://www.indigorose.com/autoplay-media-studio/


14 
 

Media ini memungkinkan untuk membuat multimedia interaktif dengan 

professional dengan menggunakan produk ini. Dengan kekreatifan kita dapat 

membuat proyek dengan memanfaatn program ini.21 Beberapa tool yang ada dalam 

program Autoplay Media Studio 8 sebagai berikut : 

1. Objek Preview 

Objek preview digunakan untuk menayangkan proyek yang kita buat agar 

dapat kita koreksi kembali apakah ada keselahan dalam projek kita. 

2. Object build 

Pada tool ini digunakan untuk mempublish projek dari format *.autoplay 

menjadi *.exe. kegunaanya adalah agar projek kita dapat digunakan di computer 

manapun 

3. Object button 

Object button digunakan untuk memasukan tombol atau file agar dapat 

berfungsi sebagai tombol panggil menuju halaman yang dinginkan.  

4. Object Image 

Object image/objek gambar adalah tool untuk memasukan gambar kedalam 

aplikasi autoplay media studio, file gambar harus berformat jpeg, jpg, png.  

5. Object label 

Objek label digunakan untuk menaruh judul/label dari text yang akan kita 

buat 

6. Object paragraph 

Objek paragraph berfungsi untuk memasukan paragraph yang panjang 

kedalam projek file kita 

7. Object slideshow 

Object slideshow adalah tools yang digunakan untuk menampilkan foto atau 

gambar slideshow 

8. Object video 

 
21 Khairun Nisa, Mustika Wati, dan Andi Ichsan Mahardika, Pengembangakan Media 

Pembelajaran Berbantuan Apliaksi AAutoplay Media Studio Pada Pokok Bahasan Fluida 

Dinamika di SMA (Jurnal Online) h.41 
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Object video ini berfungsi untuk memasukan file video kedalam project 

yang kita buat 

9. Object flash  

Object flash digunakan untuk memasukan file flash yang telah kita buat 

terlebih dahulu kemudian akan dimasukan kedalam proyek pembuatan produk 

media pembelajaran.  

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata 

“Pendidikan” dan “Agama”. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, pendidikan 

berasal dari kata didik, dengan diberi awalan “pe” dan “an”, yang berarti proses 

perubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan. Sedangkan arti mendidik sendiri adalah memelihara dan memberi 

latihan (ajaran) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Pengertian Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam serta menjadinya sebagai 

jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat22 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk menumbuhkan pola 

kepribadian manusia melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, 

perasaan dan indera. Dalam tujuan pendidikan agama Islam juga menumbuhkan 

mannusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinatif, 

jasmaniah, maupun aspek ilmiah, baik perorangan atau kelompok23 

E. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PAI di SMA N 9 Manado 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, 

dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang 

 
22Aat Syafaat, Sohari Sahrani, “Peranan Pendidikan Agama Islam” (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008) h. 11 
23Aat Syafaat, Sohari Sahrani, “Peranan Pendidikan Agama Islam” (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008) h. 33 
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lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik terhadap aspek-aspek Pendidikan 

Agama Islam karena isi materi yang terkandung didalamnya merupakan kombinasi 

yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah Ilmu Tauhid / Aqidah, 

Ilmu Fiqih, Al-Qur’an, Al-Hadist, Akhlak dan Tarikh (Sejarah) Islam.24 Masing 

masing mata pelajaran tersebut saling terkait dan saling melengkapi, Al Qur’an 

merupakan sumber utama ajaran Islam dalam arti ia merupakan sumber akhlaq, 

syari’ah/fikih (ibadah, muamalah). sehingga kajiannya berada di setiap unsur 

tersebut. Akidah (usuluddin) atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. 

Syariah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlakbertitik tolak dari akidah, yakni 

sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). 

Syari’ah/fikih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan 

aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem 

norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) 

dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap 

hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya 

(politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan/seni, iptek, 

olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Sejarah 

Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim 

dari masa ke masa dalam usaha beribadah, bermuamalah, dan berakhlak serta dalam 

mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidahdan apabila 

dijabarkan adalah sebagai berikut : 

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah : 

 

 

 

 
24 Zuhairini dan Abdul Ghafir,. Metodologi Pendidikan Agama Islam. (Malang: UM 

Press,2004) h. 48 
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a) Pembelajaran Aqidah (Ilmu Tauhid) 

Pembelajaran aqidah berarti proses belajar mengajar tentang aspek 

kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari 

pengajaran ini adalah tentang rukun Iman. 

b) Pembelajaran akhlak 

Pembelajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada 

pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, pengajaran ini 

berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan 

berakhlak baik. 

c) Pembelajaran ibadah 

Pembelajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan 

tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah 

dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. 

d) Pembelajaran fiqih 

Pembelajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi 

tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, 

sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa 

mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Pembelajaran Al-Quran 

Pembelajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat 

membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-

ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di 

masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan 

tingkat pendidikannya. 

f) Pembelajaran sejarah Islam 

Tujuan Pembelajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat 

mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya 

sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama. 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Pengembangan  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian pengembangan atau 

Research dan Development, yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu,dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini 

menggunakan model ADDIE (Analysist, design, development, and implementation) 

yang bertujuan untuk mengembangkan produk media pembelajaran Autoplay 

Media Studio 8. 

Penelitian model ADDIE terdapat lima frase yaitu, analisis, design, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dapat mempresentasikan paduan 

perangkat pengembangan. 

 

Gambar 3.1  Bagan ADDIE 

B. Tahap-Tahap Penelitian  

1. Analysis  

   Yang pertama-tama kita lakukan adalah menganalisa. Yang akan di analisa 

adalah isi materi, siswa, dan konsep multimedia apa yang di inginkan oleh peserta 

didik yang ada disekolah SMA Negeri 9 Manado. Menurut pemantauan peneliti, 

media pembelajaran yanng mereka inginkan adalah dapat mereka bawa kemana 

saja, dapat dipelajari kapan saja, dan media yang tidak monoton atau dapat 

1
• Analisyst

2
• Design

3
• Development

4
• Implementation

5
• Evaluation
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menyesuaikan dengan gaya dari peserta didik tersebut, seperti memiliki banyak 

warna, dan animasi. 

2. Design 

   Adalah tahap rancangan dari produk media pembelajaran yang akan di gunakan 

yaitu Autoplay Media Studio 8. Yang dapat di gunakan untuk pengajaran yang lebih 

efektif dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan 

menambahkan beberapa icon atau gambar dan animasi didalam media 

pembelajaran dapat membuat mereka lebih tertarik lagi dalam pembelajaran. 

3. Development  

   Pada tahap development atau pengembangan ini adalah proses pengembangan 

desain ke dalam aplikasi media pembelajaran autoplay media studio 8. Setelah 

desain sudah masuk ke dalam aplikasi media pembelajaran, dan sudah diatur 

kembali dengan baik, maka selanjutnya pembuatan validasi instrument untuk ahli 

materi dan ahli media. 

Yang terpenting dalam pengembangan ini adalah tujuan penting yang harus 

dicapai yaitu, memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, memilih bahan ajar terbaik 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada beberapa poin 

yang perlu didapatkan dalam tahap ini adalah, bentuk bahan ajar yang perlu dibuat 

dalam mencapai tujuan pembelajaran, bentuk bahan ajar yang perlu dibuat dan di 

modifikasi sehingga dapat memenuhi tujuan pembelajaran. 

4. Implementation 

Tahap implementasi adalah tahap dimana semua ahli materi dan ahli media telah 

menyatakan bahwa media pembelajaran ini sudah layak untuk di uji cobakan 

kepada peserta didik di lapangan. Tujuan utama dari langkah implementasi adalah, 

membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjamin terjadinya 

pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumya dihadapi oleh 

siswa dalam proses pembelajaran. 

5. Evaluasi  

Evaluasi adalah langkah terakhir dari model design sistem pembelajaran ADDIE 

untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. 
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Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka (mingguan) sedangkan 

evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan (semester). 

Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap 

pengembangann bahan ajar.25 

C. Uji Coba Produk  

1. Desain uji coba 

   Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kualitas sumber belajar yang 

dikembangkan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui produk yang 

dikembangkan apakah memiliki kualitas yang layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Sebelum diuji cobakan,produk sumber belajar divalidasi dahulu oleh 

ahli materi dan ahli media kemudian dilakukan revisi tahap pertama,setelah itu 

dilakukan revisi oleh guru PAI , setelah proses revisi kedua dilakukan uji coba 

produk kepada siswa kelas XI SMA N 9 Manado. 

2. Subyek Uji Coba 

Subyek uji coba produk media pembelajaran adalah siswa SMA N 9 Manado 

kelas XI jurusan IPA dan Bahasa. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar Penilaian Produk 

a. Lembar Penilaian Produk Ahli Materi 

Lembar penilaian produk ahli materi diberikan kepada ahli materi yaitu 

guru di sekolah SMA N 9 Manado yang memiliki keahlian dalam bidang 

materi tersebut, tujuan dari lembar penilaian ini adalah untuk mengetahui 

nilai kevalidan materi produk yang telah dikembangkan berdasarkan 

aspek kompetensi, materi, dan kesesuaian dengan kurikulum yang 

dijelaskan. Lembar penilaian produk disusun dengan lima butir jawaban 

yaitu, sangat sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Berikut ini 

kisi-kisi lembar penilaian produk ahli materi: 

 
25 Rahmat Arofah Hari Cahyani, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model”, 

Islamic Education Journal vol 3, (Juni 1 2019): 37 
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TABEL 3.1 Kisi-Kisi Lembar Penilaian Produk Ahli Materi 

No. Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1. 
Aspek 

Pembelajaran 

Kelengkapan komponen 

pembelajaran 
2 

Konsistensi antar komponen 2 

Kejelasan rangka isi 2 

2. Aspek Isi 

Kedalaman dan keluasan materi 2 

Kebenaran isi atau konsep 3 

Keluasan bahasa 2 

 

b. Lembar Penilaian Produk Ahli Media 

Lembar penilaian produk ahli media diberikan kepada dosen ahli media 

yang berkompeten dibidang media. Tujuan dari lembar penilaian ini 

adalah untuk melihat nilai kevalidan produk yang dikembangakan pada 

aspek bahasa, penyajian, latar belakang, dan program. Lembar penilaian 

produk disusun dengan lima butir jawaban yaitu, sangat sangat kurang, 

kurang, cukup, baik, sangat baik. Berikut ini kisi-kisi lembar penilaian 

produk ahli media 

TABEL 3.2 Kisi-Kisi Lembar Penilaian Produk Ahli Media 

No. Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1. 
Aspek 

Pemograman 

Tingkat interaktifitas siswa dengan 

media 
2 

Kemudahan berinteraksi dengan 

media 
2 

Kejelasan petunjuk penggunaan 2 

2. Aspek Tampilan 

Pemilihan jenis dan ukuran huruf 2 

Pengaturan jarak baris, alinea, batas 

dan karakter 
2 

Layout (Latar belakang 2 

3. Aspek Penyajian 

Navigasi yang optimal 2 

Kebebasan memilih menu yang 

dipelajari 
2 

Optimalisasi setiap halaman 2 

 

2. Angket Respon Penilaian Produk 

a.  Angket Respon Peserta Didik  

Angket respon siswa diberikan kepada peserta didik yang diberikan 

setelah mereka mencoba produk media pembelajaran. Angket ini 
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bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan. Angket respon penilaian 

produk disusun dengan lima butir jawaban yaitu, sangat sangat kurang, 

kurang, cukup, baik, sangat baik. Berikut ini kisi-kisi angket respon 

penilaian produk: 

TABEL 3.3 Kisi-Kisi Angket Respon Penilain Produk Peserta Didik 

No. Aspek Penilaian Indikator Jumlah Butir 

1. Aspek Materi 

Ketepatan Materi 3 

Keseimbangan Materi 3 

Kemenarikan Materi 2 

2. Aspek Media 

Kejelasan Petunjuk Kegunaan 

Media 
3 

Kemudahan Penggunaan 3 

Kecukupan Durasi  Waktu Yang 

Tersedia 
2 

3. Aspek Penyajian 

Kejelasan Rumusan Kompetensi 

Belajar 
2 

Kejelasan Sasaran Program 2 

Kejelasan Petunjuk Belajar  

 

2. Observasi 

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk pra survey yang 

dilakukan di kelas XI SMA Negeri 9 Manado. Observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi terkait analisis kebutuhan dan kondisi 

pembelajaran baik dari segi sarana dan prasaran pendukung pengoperasian 

produk yang dikembangkan.  

3. Skala Pengukuran 

Teknik yang digunakan dalam skala pengukuran adalah skala likert. Skala 

likert adalah skala pengukuran oleh likert . Skala likert mempunyai empat 

atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk 

sebuah skor/nilai yang mempresentasikan sifat individu, misalkan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses analisis data, komposit skor, 

biasannya jumlah atau rataan, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. 

Peggunaan jumlah dari semua butir pertanyaan valid karena setiap butir 

pertanyaan adalah indikator dari variable yang dipresentasikannya.  
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Skala pengukuran yaitu Skala likert dengan menggunkan beberapa butir 

pernyataan untuk mengukur dan merespon lima titik pilihan pada setiap setiap 

butir pertanyaan yaitu, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang.26 

Teknik yang digunakan untuk memberikan kriteria nilai kualitas produk 

yaitu seperti berikut : 

1. Sangat Baik   =  5  

2. Baik   = 4  

3. Cukup     =  3  

4. Kurang    =  2  

5. Sangat kurang   =  1   

 

Dalam kuisioner diberikan lima pilihan tanggapan tentang produk media 

pembelajaran ini yang dikembangkan yaitu : sangat baik (5),  baik (4), cukup (3), 

kurang (2), sangat kurang (1). Jika peserta didik memberi tangapan “sangat baik” 

maka pada satu pernyataan tersebut di berikan skor 5 demikian seterusnya. 

E. Teknik Analisis Data 

Data tanggapan dari peserta didik dikumpulkan melalui kuisioner surveyheart. 

Setelah mendapatkan tanggapan dari responden untuk menentukan hasil persentasi 

skor penilaiannya dengan menggunakan rumus perhitungannya, yaitu:27 

µ= 
∑x

𝑁
  

Keterangan :  

µ  =  Nilai rata-rata peraspek penilaian 

x =  Jumlah total nilai jawaban dari validator 

n = Jumlah Validator 

Hasil dari pengukuran tersebut, kemudian di cari rata-ratanya dari sejumlah 

subjek sampel uji coba dikonversikan pada pernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan sempurna28 

 

 
26 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, “Skala Pengukuran dan 

Jumlah Respon Skala Likert” Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan, no 2 (Desember 2013) 129. 
27 Budiono, Statistika untuk Penelitian,  (Surakarta, UNS Press: 2009), h.29 
28 Desi Astuti, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga IPA 

Fisika Berbasis Adobe Flash untuk Siswa SMP/MTs Kelas VIII Pokok Bahasan Pesawat 

Sederhana” (Bandar Lampung : IAIN Bandar Lampung, 2017), h. 49 
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TABEL 3.4 Tingkat Pencapaian 

Tingkat Pencapaian Kategori 

0 – 20% Sangat tidak layak 

20,01% - 40% Kurang layak 

40,01% - 60% Cukup layak 

60,01% - 80% Layak 

80,01% - 100 % Sangat layak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Produk Awal 

Produk media pembelajaran dikembangkan menggunakan produk dari autoplay 

media studio 8 yang target penggunannya adalah siswa-siswi kelas XI SMA N 9 

Manado.  Produk yang dikemas dalam Compact Disk (CD) ini dapat dijalankan pada 

computer dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan pada Bab I . 

Proses pembuatan media pembelajaran ini diolah dan didukung dengan 

beberapa software yaitu, Canva, Adobe Photoshop, dan Wondershare Quiz Creator. 

Produk ini sudah di uji coba programnya secara keseluruhan, dan juga sudah diuji di 

beberapa jenis computer mulai dari Pentium hingga windows 10. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Manado dengan alamat Jl Yusuf 

Hasiru, Kleak, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekolah ini terletak di 

dekat kampus Universitas Sam Ratulangi Manado. Sekolah ini memiliki dua bagian, 

ada yang bagian Regular dan juga Binaan Khusus (Binsus).  

2. Hasil Pengembangan 

Dalam pengembangan produk media pembelajaran autoplay media studio 8 ini 

menggunakan pengembangan ADDIE yang prosesnya akan di jelaskan sebagai berikut: 

a. Analysist 

1) Analisis kebutuhan  

Dilakukan dengan cara menganalisis keadaan bahan ajar sebagai 

informasi utama dalam pembelajaran serta ketersediaan bahan ajar yang 

mendukung terlaksananya suatu pembelajaran 
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Pada pemantauan peneliti untuk bahan ajar yang mereka gunakan 

hanya menggunakan buku pedoman yang mereka punya, kurangnya 

menggunakan bahan ajar yang lain menjadi salah satu faktor peneliti 

ingin mengembangkan media pembelajaran yang inovatif agar dapat 

memberikan bahan ajar yang baru untuk peserta didik dan guru. 

2) Analisis kurikulum  

Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum 

yang sedang digunakan dalam suatu sekolah. Agar nanti produk media 

pembelajarn ini dapat sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan 

disekolah Dalam pantauan peneliti kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum 2013, maka dari itu buku pedoman Pendidikan Agama 

Islam berbasis kurikulum 2013. 

3) Analisis karakter peserta didik  

Analisis ini dilakukan agar dapat melihat bagaimana sikap peserta 

didik terhadap pembelajaran PAI agar dapat menyesuaikan dengan 

produk media pembelajaran. Dari hasil pantauan peneliti karakter 

peserta didik di SMA Negeri 9 Manado menginginkan sesuatu yang 

baru dan ingin mencoba teknologi-teknologi yang ada. 

4) Analisis Materi 

Analisis materi digunakan untuk mengetahui materi apa yang mereka 

inginkan untuk dijadikan produk media pembelajaran autoplay. Dan 

untuk menyamakan materi sesuai dengan buku pedoman yang mereka 

gunakan saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi yang 

digunakan adalah materi Rasul-rasul kekasih Allah pada bab 6 sesuai 

dengan buku pedoman yang mereka gunakan. Pada materi ini 

menjelaskan tentang perbedaan nabi dan rasul, hikmah, dalil, dan sifat-

sifat nabi. Materi yang di masukan ke dalam aplikasi dibuat lebih 

singkat dan jelas agar tidak membuat siswa bosan untuk membaca 

materi tersebut. 
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5) Analisis Multimedia 

Produk media pembelajaran yang mereka inginkan adalah yang mudah 

dipahami dengan materi yang singkat namun jelas dengan bahasa yang 

ringan dapat di mengerti oleh peserta didik dan memiliki tampilan yang 

menarik. Peserta didik juga menginginkan untuk menggunakan sarana 

yang mereka punya disekolah, yaitu lab computer ataupun mereka 

menggunakan laptop mereka sendiri yang dapat mereka pakai untuk 

melakukan pembelajaran.  

b. Desain 

Tahap desain dilakukan sesuai dengan analisis materi, siswa dan 

analisis multimedia yang diinginkan oleh peserta didik. Disesuaikan 

dengan buku pedoman yang mereka gunakan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan menyusun materi dan angket yang akan di buat di produk 

media pembelajaran dan google form, lalu penliti mulai membuat 

sketsa untuk pembuatan produk media pembelajaran. Dengan latar 

belakang desain yang dibuat dengan software canva dan adobe 

photoshop. 

c. Pengembangan/Development 

Setelah semua desain sudah selesai dan sketsa tersusun rapi, 

selanjutnya akan masuk ke tahap pengembangan yaitu tahap di mana 

desain yang sudah selesai dikerjakan dimasukan kedalam aplikasi 

autoplay media studio 8 dan rapikan kembali didalam aplikasi ini. 

Setelah semua desain sudah masuk kedalam aplikasi autoplay media 

studio 8 ini, selanjutnya di validasi kepada ahli media dan direvisi 

kembali jika ada desain yang kurang menarik dan perlu diperbaiki 

d. Implementasi/implementation 

Tahap implementasi adalah tahap uji coba kepada peserta didik di 

sekolah SMA Negeri 9 Manado. Media pembelajaran yang sudah 

dianggap layak oleh ahli materi dan ahli media bisa langsung diuji 
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cobakan kepada peserta didik. Uji coba hanya dilakukan pada 

kelompok kecil dikarenakan keadaan sekarang yang sedang dalam 

pandemic covid-19 ini sekolah di liburkan jadi peneliti melakukan 

penelitian secara door to door kepada peserta didik SMA Negeri 9 

Manado. Subyek uji coba kelompok kecil ini sebanyak 6 orang peserta 

didik kelas XI IPA dan Bahasa.  

e. Evaluasi 

Pada tahap ini peneliti dilakukan revisi tahap akhir terhadap produk 

media pembelajaran berdasarkan penilaian angket yang sudah 

disebarkan kepada responden. Hal ini dilakukan agar produk media 

pembelajaran benar-benar bisa sesuai dan dapat digunakan oleh 

sekolah.29 

3. Tampilan Produk Media Pembelajaran 

Berikut ini adalah tampilan-tampilan dari produk media pembelajaran 

autoplay media studio 8 : 

a. Tampilan awal 

Tampilan awal dari produk ini adalah, ditampilkan dengan latar 

belakang polos berwarna hitam dan hijau.  

Gambar 4.1 Menu Awal Produk Media Pembelajaran PAI 

 

 
29 Rahmat Arofah Hari Cahyani, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model”, 

Islamic Education Journal vol 3, (Juni 1 2019): 37 
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b. Menu Utama 

Menu selanjutnya adalah menu utama dari produk media 

pembelajaran ini. Terdapat 4 tombol yang mengarahkan ke menu 

selanjutnya dari produk ini. Mulai dari tombol “Mulai belajar”, 

“Quiz”, “QR Code”, “Petunjuk”, dan “Profile”. Dan tiga tombol 

yang berada di atas yaitu tombol “Pause”, “Play”, dan “Home”. 

Tombol pause dan play adalah tombol untuk menghentikan latar 

belakang music dan memutar kembali music, sedangkan tombol home 

adalah tombol untuk kembali ke menu awal Tampilan menu utama 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini. 

Gambar 4.2 Menu Utama 

c. Menu Mulai Belajar  

Tombol ini dapat mengarahkan pengguna untuk ke bagian materi yang 

akan mereka pelajari. Ada empat materi yang akan mereka pelajari 

dalam media pembelajaran ini yang dapat mereka pilih sendiri. 

Tampilan menu mulai belajar dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Menu Mulai Belajar 

 

Tampilan dan isi dari setiap tombol adalah sebagai berikut : 

1) Pengertian Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt. Tampilan materi 

pengertian iman kepada Rasul dapat dilihat pada Gambar 4.4, 4.5, dan 

4.6 

Gambar 4.4 Menu Tampilan Materi Pengertian Iman  

Kepada Rasul-Rasul Allah 

 

Dalam tampilan ini terdapat pengertian iman kepada Rasul Allah dan 

perbedaan Nabi dan Rasul. Dengan latar belakang warna pink untuk 

materi pengertian iman kepada Rasul untuk menambah minat pengguna 

untuk mempelajari materi ini. Terdapat juga dua kolom perbedaan Nabi 

dan Rasul, agar peserta didik lebih merasa gampang untuk memahami 

perbedaan dari Nabi dan Rasul karena sudah di pisahkan perbedaan dari 

keduanya. Ada juga tombol next untuk tombol menuju ke materi 
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selanjutnya. Untuk tombol back adalah tombol kembali ke menu mulai 

belajar.  

 

Gambar 4.5 Menu Tampilan Materi Pengertian Iman  

Kepada Rasul-Rasul Allah 

 

Menu tampilan pada menu selanjutnya dari materi pengertian iman 

kepada rasul allah adalah menu yang berisi tentang riwayat hadist Imam 

Ahmad tentang jumlah para nabi. Dan juga berisi tentang perintah untuk 

beriman kepada Rasul Allah yang terdapat dalam surah An-Nissa/4:136. 

Gambar 4.6 Menu Tampilan Materi Pengertian Iman  

Kepada Rasul-Rasul Allah 

 

Gambar ke 6 menampilkan surah An-Nissa /4:136. Sebagai surah 

yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah 
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Swt. Dilengkapi dengan tulisan arab dan juga artinya, yang dapat 

memudahkan peserta didik jika ingin membacanya. 

2) Sifat Rasul-Rasul Allah Swt. Pada menu ini akan menampilan 

beberapa menu pilihan lain seperti, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat 

jaiz. Yang dapat peserta didik pilih sendiri ingin mempelajari yang 

mana terlebih dahulu. Tampilan menu sifat-sifat rasul dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 

Gambar 4.7 Menu Tampilan Sifat-Sifat Rasul Allah 

 

Dalam menu ini  tampilan ini terdapat tiga pilihan tombol yang dapat 

dipilih sendiri oleh peserta didik.  

a) Tampilan untuk menu sifat wajib dapat di lihat pada Gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Menu Pilihan Sifat Wajib Rasul Allah. 
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Gambar 4.8 menunjukan empat tombol yang dapat menuju ke menu 

materi yang dipilih sendiri peserta didik. Ada empat tombol yang dapat 

dipilih peserta didik yaitu, tombol As-Shiddiq, Al-Amanah, At-Tablig, Al-

Fatanah.  Masing-masing berisi materi tentang sifat wajib rasul-rasul 

Allah. Tampilan dari menu As-Shiddiq, Al-Amanah, At-Tabigh, dan Al-

Fatanah dapat dilihat pada Gambar 4.9, 4.10, 4.11, dan 4.12.  

Gambar 4.9: Materi Sifat Wajib As-Shiddiq. 

Gambar 4.10: Materi Sifat Wajib Rasul, Al-amanah 
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Gambar 4.11 Materi Sifat Wajib Rasul, At-Tablig 

Gambar 4.12 Materi Sifat Wajib Rasul,At-Tablig 

 
b) Tampilan menu sifat mustahil terdapat pada Gambar 4.13. 

Gambar 4.13 Menu Pilihan Sifat Mustahil Rasul Allah 

 

Dalam tampilan ini ada empat tombol pilihan yaitu Al-Kizzib, 

Al-Khianah,Al-Khitman dan Al-Baladah. Menu tampilan dari masing-

masing tombol dapat dillihat pada Gambar 4.14, 4.15, 4.16 dan 4.17. 
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Gambar 4.14 Menu Tampilan Materi Sifat Mustahil Rasul 

Gambar 4.15: Menu Tampilan Materi Sifat Mustahil Rasul 

Gambar 4.16 Materi Sifat Mustahil Rasul 
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Gambar 4.17 Materi Sifat Mustahil Rasul 

 
c) Tampilan menu untuk sifat jaiz terdapat pada Gambar 4.18, 4.19, 

4.20, 4.21, 4.22 

Gambar 4.18 Materi Sifat Jaiz Rasul 

Gambar 4.19: Materi Sifat Jaiz Rasul 
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Gambar 4.20 Materi Sifat Jaiz Rasul  

Gambar 4.21 Materi Sifat Jaiz Rasul 

 

Dalam tampilan ini terdapat dua karakter yang sedang berbicara 

tentang sifat jaiz rasul, terdapat dua buah balon percakapan yang 

dapat di klik untuk menuju materi yang dituliskan sesuai dengan 

balon percapakan 

Gambar 4.22 Materi Sifat Jaiz Rasul. 
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3) Tampilan hikmah kepada rasul-rasul Allah Swt terdapat pada 

Gambar 4.23 dan 4.24.  

Gambar 4.23 Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt. 

Gambar 4.24 Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt. 
 

4) Tampilan Tugas Rasul-Rasul Allah Swt. Terdapat pada Gambar 

4.25. 

Gambar 4.25 Tugas Rasul-Rasul Allah Swt. 
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d. Quiz  

Quiz untuk para peserta didik agar dapat melakukan latihan soal 

setelah mempelajari materi yang sudah mereka baca sebelumnya. 

Tampilan untuk quiz terdapat pada gambar 4.26. 

Gambar 4.26 Tampilan Quiz 

  Dalam tampilan quiz ini terdapat dua tombol yang dapat dipilih 

peserta didik, yang pertama tombol “Pilihan Ganda”, kedua tombol 

“Essay”. Berikut penjelasan dari masing-masing tombol:  

1) Pilihan Ganda  

terrdapat soal pilihan ganda yang dapat langsung dijawab oleh 

peserta didik di dalam produk media pembelajaran ini. Nilainya pun 

akan langsung diketahui oleh peserta didik setelah mereka selesai 

mengerjakan semua soal yang terdapat dalam soal pilihan ganda.  

Tampilan pilihan ganda terdapat pada Gambar 4.27. 

Gambar 4.27 Tampilan Pilihan Ganda 
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2) Essay 

Didalam produk media pembelajaran ini sudah disediakan soal dan 

para peserta didik dapat mengerjakan via Microsoft word dan 

dikirimkan via email kepada guru mata pelajaran yang bersangkut. 

Tampilan soal pilihan ganda dan essay terdapat pada Gambar 4.28. 

Gambar 4.28 Tampilan soal essay. 
 

e. QR Code 

Produk media pembelajaran ini bukan hanya memudahkan para 

peserta didik saja, namun juga untuk para guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dalam produk ini sudah disiapkan QR 

Code untuk memudahkan para guru untuk mengambil soal yang 

terdapat dalam produk ini. Soal essay dan pilihan ganda sudah di 

rangkum dalam file microsoft yang sudah siap di print out oleh 

guru untuk materi ulangan. Cara menggunakan Qr Code adalah 

dengan cara scan code yang sudah ditampilkan pada layar, setelah 

itu akan keluar link untuk menuju ke soal yang ada di dalam 

produk ini. Tampilan Qr Code ada pada Gambar 4.29 
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Gambar 4.29 Tampilan QR Code 

f. Petunjuk Tombol 

Untuk tampilan petunjuk di sini terdapat anjuran penggunaan 

tombol-tombol yang ada di dalam produk media pembelajaran. 

Tampilan petunjuk tombol dapat dilihat pada Gambar 30. 

Gambar 4.30 Tampilan petunjuk tombol 

 
g. Profile 

Bagian profile menampilkan profile pengembang dari media 

pembelajaran autoplay media studio 8 ini. Tampilan profile dapat 

dilihat pada Gambar 4.31 
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Gambar 4.31 Tampilan profil 

C. Data Uji Coba dan Saran Revisi Produk 

Dalam pengambilan data uji coba dilakukan dengan menggunakan angket yang 

dibagikan kepada ahli materi, ahli media dan peserta didik yang menggunakan produk 

media pembelajaran ini.  

Pengambilan data dan uji coba produk hanya dilakukan pada kelompok kecil saja 

karena sekolah sudah di liburkan karena adanya pandemic covid-19. Jadi hanya 

beberapa siswa saja yang dapat di lakukan uji coba. Sebagian dari peserta didik ada 

yang tidak bisa  untuk di datangi langsung. 

 

1. Data Penilaian Ahli Materi 

Ahli materi pada produk media pembelajaran autoplay media studio 8 adalah bapak 

Syuaib Sulaiman, S.Ag, M.Pd.I, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 9 Manado dan ada bapak  Dr. Sahari, M.PdI sebagai dosen di Institut 

Agama Islam Negeri Manado. 

Penilaian dari ahli materi memiliki dua aspek yang pertama adalah aspek isi dan 

yang kedua adalah aspek pembelajaran. Berikut ini tabel penilaian ahli materi: 

TABEL 4.1. Uji Kelayakan Ahli Materi Aspek Materi 

Aspek Materi 

No. Pertanyaan 
Ahli Materi 

Kategori 
1 2 

1 Kelengkapan komponen pembelajaran 4 4 Baik 

2 Konsistensi antar komponen 4 5 Baik 
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TABEL 4.1. Uji Kelayakan Ahli Materi Aspek Materi (Lanjutan) 

Aspek Materi 

No. Pertanyaan 
Ahli Materi 

Kategori 
1 2 

3 Kejelasan rangka isi 4 5 Baik 

4 
Ketepatan memilih materi yang di 

mediakan 
4 5 Baik 

5 Kemudahan memilih materi 4 5 Baik 

6 Kesesuaian soal dengan materi 4 4 Baik 

7 
Kesesuaian jumlah soal dengan cakupan 

materi 
4 4 Baik 

8 Ketepatan jenis atau bentuk soal 4 4 Baik 

9 Aktifitas siswa dalam menjawab soal 3 4 Baik 

10 Kemudahan memilih menu belajar 4 5 Baik 

Total 39 49  

Skor rata-rata aspek materi :85 

Skor % = 88% 

 

TABEL 4.2. Uji kelayakan Ahli Materi Aspek Isi 

Aspek Materi 

No. Pertanyaan 
Ahli Materi 

Kategori 
1 2 

1 Kedalaman dan keluasan materi 4 4 Baik 

2 Kebenaran isi atau konsep 4 4 Baik 

3 
Kecukupan materi untuk mencapai 

kompetensi 
3 4 Cukup 

4 Aktualisasi materi 3 5 Baik 

5 Sistematika penyajian materi 4 5 Baik 

6 Keluasan Bahasa 3 5 Baik 

7 Kelugasan Bahasa 3 5 Baik 

8 Ketepatan Bahasa 3 5 Baik 

9 Kesesuaian rumusan soal 4 4 Baik 

10 Tingkat rumusan soal 3 4 Baik 

11 Kejelasan rumusan soal 4 4 Baik 

Total 38 49  

Skor rata-rata aspek materi :71,2 

Skor % = 79% 
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Perbandingan rata-rata data yang diperoleh oleh mulai dari aspek isi dan aspek 

materi dari ahi materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Perbandingan rata-rata data yang diperoleh oleh mulai dari aspek isi dan aspek 

materi dari ahi materi dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Ada beberapa saran dari ahli materi yang dapat di ambil garis besarnya sebagai 

berikut : 

a. Dalam aspek materi ditingkatkan kembali bentuk-bentuk soal yang ada  

b. Dalam aspek isi keluasan bahasa, kelugasan bahasa dan ketepatan bahasa 

harus lebih ditingkatkan. 

c. Lebih memperdalam lagi dalam membuat aplikasi media pembelajaran untuk 

materi-materi yang lain. 

2.  Data Penilaian Ahli Media 

Ahli media pada produk media pembelajaran autoplay media studio 8 ini adalah 

bapak Wadan Y. Anuli S.Pd, M.Pd dan bapak Nur Fadly Utomo, M.Pd sebagai ahli 

pada bidang tersebut. Penilaian dari ahli media ada tiga aspek, yang pertama aspek 

tampilan, kedua aspek penyajian, ketiga aspek pemograman. Aspek penilaian dapat 

dilihat pada table berikut ini : 
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TABEL 4.3. Uji Kelayakan Dari Ahli Media Terhadap Produk Media Pembelajaran 

Aspek Tampilan 

Aspek Tampilan 

No. Pertanyaan 
Ahli Media 

Kategori 
1 2 

1 Pemilihan jenis dan ukuran huruf 4 2 Baik 

2 
Pengaturan jarak: baris, alinea, batas, dan 

karakter 

3 2 Cukup 

3 Pewarnaan gambar, tulisan, dan table 4 3 Baik 

4 Layout (Latar belakang) 4 3 Baik 

5 Kualitas gambar 4 3 Baik 

6 Kejelasan teks 4 4 Baik 

7 Desain luar produk (cover) 4 3 Baik 

8 Pemilihan background suara 4 3 Baik 

9 Pengaturan background suara 4 2 Baik 

Total 35 25  

Skor rata-rata aspek tampilan : 65,6 

Skor % = 66% termasuk kategori : layak 

 

TABEL 4.4. Uji Kelayakan Dari Ahli Media Terhadap Produk Media 

Pembelajaran Aspek Penyajian 

Aspek Penyajian 

No. Pertanyaan 
Ahli Media 

Kategori 
1 2 

1 Navigasi yang optimal 4 3 Baik 

2 Kebebasan memilih menu yang dipelajari 3 3 Cukup 

3 Optimalisasi setiap halaman 4 4 Baik 

4 Kompatibilitas sistem operasi 4 3 Baik 

5 Kemudahan dalam memakai aplikasi 3 4 Cukup 

6 Layanan bantuan dalam aplikasi 4 3 Baik 

Total 25 20  

Skor rata-rata aspek penyajian :70 

Skor% = 75% termasuk kategori :layak 
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TABEL 4.5 Uji Kelayakan Ahli Media Aspek Pemograman 

Aspek Penyajian 

No. Pertanyaan 
Ahli Media 

Kategori 
1 2 

1 Tingkat interaktifitas siswa dengan media 4 4 Baik 

2 Kemudahan berinteraksi dengan media 4 3 Baik 

3 Kejelasan petunjuk penggunaan 5 4 Sangat baik 

4 Kemudahan penggunaan tombol 5 5  Baik 

5 Efisiensi teks 4 3 Baik 

Total 22 19  

Skor rata-rata aspek pemograman : 86 

Skor % = 82% termasuk kategori : sangat layak 

Perbandingan rata-rata data yang diperoleh oleh mulai dari aspek isi, pemograman, 

dan aspek tampilan dari ahi media dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Saran revisi dari ahli media adalah, lebih meningkatkan desain dari produk 

media pembelajaran ini. Lalu menambah sedikit variasi dari bentuk soal  yang ada 

agar bentuk soal lebih variatif lagi.  

Untuk revisi tampilan dari produk media pembelajaran akan ditampilkan 

sebagai berikut :  
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Gambar 4.32 Sebelum Revisi 

Gambar 4.33 Sesudah Revisi  

Gambar 4.34 Sebelum Revisi  

 

 

 

 

 

 



48 
 

Gambar 4.35. Sesudah revisi 

Gambar 4.36 Sebelum Revisi 

Gambar 4.37 Sesudah Revisi 
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.Sebelum revisi pada tampilan menu pilihan adalah huruf capital yang hanya 

ada pada penulisan “Islam” saja, padahal “Pendidikan Agama Islam” juga harus di 

tulis dengan awalan huruf capital. Icon pada tampilan ini juga dirubah agar lebih 

menarik. 

Gambar 4.38 Sebelum Revisi 

Gambar 4.39 Sesudah Revisi 

Gambar 4.40 Sebelum Revisi  
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Gambar 4.41 Sesudah Revisi 

  

Pada tampilan materi ini latar belakang yang awalnya ada motif di ubah 

menjadi polos. agar peserta didik masih dapat membaca dengan jelas tulisan materi 

yang ada di slide ini.  

Gambar 4.42 Sebelum Revisi 

Gambar 4.43 Sesudah Revisi 
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Gambar 4.44 Sebelum Revisi 

Gambar 4.45 Sesudah Revisi 

Gambar 4.46 Sebelum Revisi 
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Gambar 4.47 Sesudah Revisi 

 

 Gambar 4.48 Sebelum Revisi 

Gambar 4.49 Sesudah Revisi 
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Gambar 4.50 Sebelum Revisi 

Gambar 4.51 Sesudah Revisi 

 Gambar 4.52 Sebelum Revisi  
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Gambar 4.53 Sesudah Revisi 

Gambar 4.54 Sebelum Revisi 

Gambar 4.55 Sesudah Revisi 
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Gambar 4.56 sebelum Revisi 

Gambar 4.57 Sesudah Revisi 

Gambar 4.58 Sebelum Revisi 
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Gambar 4.59 Sesudah Revisi 

Sebelum revisi bagian dari Qr Code ini ada icon stiker yang kurang menarik 

untuk diletakan, maka saya hapus da menjadikan bagian qr code ini lebih polos lagi. 

Sebelum revisi tampilan profil pengembang terlalu banyak gambar sedangkan sesudah 

revisi di ganti lebih polos lagi dengan warna cerah. Pada profil ini ditampilkan nama 

pengembang, nim dan juga email dari pengembang produk media pembelajaran 

2. Data Penilaian Peserta Didik 

Pada uji coba kelompok kecil kami mengambil 5 peserta didik, mereka memberi 

tanggapan terhadap produk media pembelajaran autoplay media studio 8 secara online 

via surveyheart yang diberikan setelah mereka melihat produk media pembelajaran ini. 

Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2020 yang dilaksanakan secara door 

to door kepada peserta didik. Dilakukan secara door to door dikarenakan adanya 

pandemic covid-19 yang sedang mewabah.  

Tujuan dari uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui apakah peserta 

didik dapat menerima dengan baik produk media pembelajaran ini jika di gunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar. 

Semua data yang diperoleh oleh peneliti adalah data asli yang telah disusun oleh 

peneliti sendiri. 

Prosedur uji coba kelompok kecil ini yaitu: 

a. Memberikan penjelasan tentang produk media pembelajaran, dan juga cara 

penggunaan produk media pembelajaran.  
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b. Memutarkan produk media pembelajaran dihadapan peserta didik lalu 

mempersilahkan peserta didik untuk mulai menggunakannya. Lalu peneliti 

mengatami, mencatat dan merespon apa yang diberikan peserta didik. 

c. Membagikan quisioner surverheart kepada peserta didik melalui whatsapp. Agar 

mereka dapat menanggapi kualitas dari produk media pembelajaran ini. 

d. Menganalisis data yang di dapatkan oleh responden 

e. Merevisi produk jika ada yang kurang yang dapat kita lihat dari penilaian angket.  

Deskripsi tanggapan peserta didik terhadap produk media pembelajaran autoplay 

media studio 8 dapat dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 4.6. Uji Kelayakan Produk Media Pembelajaran pada Peserta Didik Aspek 

Materi 

No. Pertanyaan 
Siswa Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 Ketepatan Materi 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

2 Keseimbangan Materi 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

3 Pentingnya Materi 5 5 5 5 5 5,0 
Sangat 

baik 

4 Kemenarikan Materi 5 5 5 5 5 5,0 
Sangat 

baik 

5 
Kejelasan Bahasa Untuk 

Memahami Materi 
5 5 5 5 4 4,8 Baik 

6 Materi Mudah Dipelajari 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

7 Tingkat Kesulitan Soal 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

8 
Kesesuain Materi dengan Situasi 

Siswa 
5 5 5 5 4 4,8 Baik 

9 
Materi Bermanfaat Untuk 

Kehidupan Siswa 
5 5 5 5 4 4,8 Baik 

10 
Pemberian Sumber Lain Untuk 

Belajar 
5 5 5 5 4 4,8 Baik 

Skor rata-rata aspek materi : 4,84 

Skor % = 96% termasuk kategori : sangat layak 
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Tabel 4.7. Uji Kelayakan Produk Media Pembelajaran pada Peserta Didik Aspek 

Media 

No. Pertanyaan 
Siswa Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 
Kejelasan Petunjuk Kegunaan 

Media 
5 5 5 5 5 5,0 

Sangat 

baik 

2 Kemudahan Penggunaan 5 5 5 5 5 5,0 
Sangat 

baik 

3 
Kecukupan Durasi  Waktu Yang 

Tersedia 
5 5 5 5 5 5,0 

Sangat 

baik 

4 Kualitas Tampilan Materi/Soal 5 5 5 4 4 4,6 Baik 

5 
Tidak Membosankan Dalam 

Belajar 
5 5 5 4 5 4,8 Baik 

6 Ekonomis Dalam Hal Biaya 4 5 5 5 5 4,8 Baik 

7 
Kemudahan Dalam Mengejar 

Materi 
4 5 5 4 5 4,6 Baik 

8 
Materi Membantu Dalam 

Pemahaman Soal 
5 5 5 4 5 4,8 Baik 

9 Membangkitkan Motivasi Siswa 5 5 5 4 5 4,8 Baik 

10 

Penguasaan Materi dan Nilai 

Secara Otomatis langsung 

diketahui 

5 5 5 4 5 4,8 Baik 

Skor rata-rata aspek media : 4,82 

Skor % = 86% termasuk kategori : sangat layak 

 

Tabel 4.8. Uji Kelayakan Produk Media Pembelajaran pada Peserta Didik Aspek 

Penyajian 

No. Pertanyaan 
Siswa Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

1 
Kejelasan Rumusan Kompetensi 

Belajar 
5 5 5 5 5 5,0 

Sangat 

baik 

2 Kejelasan Sasaran Program 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

3 Kejelasan Petunjuk Belajar 5 5 5 5 4 4,8 Baik 

4 Penyampaian materi yang runtut 4 5 5 5 4 4,6 Baik 

5 
Pemberian contoh-contoh dalam 

penyajian 
4 5 5 5 5 4,8 Baik 
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Tabel 4.8. Uji Kelayakan Produk Media Pembelajaran pada Peserta Didik 

Aspek Penyajian (Lanjutan) 

No. Pertanyaan 
Siswa Rata-

rata 
Kategori 

1 2 3 4 5 

6 
Pemberian Latihan untuk 

pemahaman konsep 
5 5 5 5 5 5,0 

Sangat 

baik 

7 
Pemberian tes untuk mengukur 

kemampuan siswa 
5 5 4 5 5 4,8 Baik 

8 Penyampaian Materi Menarik 5 5 4 5 5 4,8 Baik 

9 
Kegiatan belajarnya memotivasi 

siswa 
5 5 4 5 5 4,8 Baik 

Skor rata-rata aspek penyajian : 4,82 

Skor % = 86% termasuk kategori : sangat layak 

 

 Perbandingan rata-rata data yang diperoleh oleh mulai dari aspek materi, 

aspek penyajian dan juga aspek media: 

 

  Penilaian dari peserta didik rata-rata  memilih nilai 4 yang berarti produk media 

pembelajaran ini sudah baik jika kita lakukan di sekolah.  

 

D. Pembahasan dan Penelitian 

Pengembangan media pembelajaran menggunakan autoplay pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMA Negeri 9 Manado yang peneliti lakukan berdasarkan 

4,81

4,815

4,82

4,825

4,83

4,835

4,84

4,845

ASPEK MATERI ASPEK MEDIA ASPEK PENYAJIAN

SKOR RATA-RATA
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dari identifikasi masalah yang telah dikumpulkan dari pantauan yang dilakukan peneliti 

yaitu, Media pembelajaran yang diterapkan oleh para guru  Pendidikan Agama Islam 

masih mengutamakan metode ceramah dengan menggunakan media power point, 

papan tulis, laptop. Sehingga berimplikasi pada proses pembelajaran yang kurang. 

Kurangnya penggunaan teknologi yang ada. Diperlukan pengembangan media 

pembalajaran berbasis aplikasi untuk upaya pengingkatan mutu pendidikan Agama 

Islam di SMA N 9 Manado, dan Belum adanya pengembangan media pembelajaran 

yang menarik untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 9 Manado, oleh 

karena itu peneliti memutuskan untuk mengembangkan media pembelajaran 

menggunakan autoplay media studio 8 untuk memudahkan dan membantu peserta 

didik dan guru mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Silber yaitu teknologi pembelajaran (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan-

pasokan, pemanfaatan) komponen sistem pembelajaran (pesan, orang, bahan, 

peralatan, teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan (organisisasi dan 

personal) secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar30 

Pemilihan siswa kelas XI IPA dan Bahasa karena menurut peneliti pada keals XI 

peserta didik sudah mengetahui seluk beluk sekolah dan juga sudah mengetahui 

bagaimana pembelajaran yang mereka dapatkan saat pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, mereka juga tidak terlalu sibuk seperti kelas XII. Peneliti tidak menggunakan 

kelas X karena kelas X belum terlalu mengetahui lebih dalam tentang sekolah dan 

pembelajaran Pendidikan Agam Islam di SMA Negeri 9 Manado, untuk kelas XII 

peserta didik kelas XII lebih sibuk daripada kelas XI, mereka lebih banyak 

menggunakan waktu mereka untuk private untuk ujian akhir mereka.  

Pada sekolah SMA Negeri 9  Manado,  pembelajaran agama islam digabungkan 

dengan beberapa kelas, karena sedikitnya peserta didik muslim yang ada di SMA 

Negeri 9 Manado, maka ketika kelas agama peserta didik akan digabungkan dengan 

 
30Muhammad Japar, Dini Nur Fadilah, Ganang Lakshita, Media dan Teknologi Pembelajaran 

PPKN (Surabaya : Jakad Publishing Surabaya) H. 45  
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kelas lain misalnya dari kelas IPA dan Bahasa atau IPA dan IPS untuk belajar bersama 

pendidikan agama islam dalam satu ruangan khusus yang disediakan untuk 

pembelajaran agama islam dan juga untuk tempat berkumpul organisasi rohani islam 

(Rohis) 

Setelah melakukan uji coba kelayakan kepada ahli materi, ahli media dan peserta 

didik. Produk media pembelajaran autoplay media studio 8 ini sudah layak untuk 

disebar luaskan kepada para pengguna. Sudah layak karena dari hasil data uji coba yang 

sudah di lakukan dari produk media pembelajaran ini dari ahli materi pada aspek materi 

adalah 88% yang artinya sangat layak, lalu pada aspek isi 79% yang berarti layak, dari 

ahli media pada aspek  tampilan 66%  yang berarti layak, aspek penyajian 75% layak 

dan aspek pemograman dengan nilai 82% yang berarti sangat layak. Sedangkan dari 

peserta didik pada aspek materi mendapatkan nilai 96% yang berarti sangat layak untuk 

aspek media 86% artinya sangat layak dan aspek penyajian 86% yang berarti sangat 

layak, artinya  media pembelajaran ini sudah dapat di terima oleh para pengguna yaitu 

para peserta didik dan juga para guru pengajar. 

Peneliti memilih mengembangkan aplikasi di autoplay media studio 8 ini karena 

pada aplikasi tersebut peneliti dapat menempelkan video, gambar, animasi, music, 

flash, gif, text, tombol, dan icon untuk membuat menarik lagi media pembelajaran yang 

akan digunakan. Dan pada aplikasi ini kita tidak dapat di sebarluaskan secara bebas 

karena media pembelajaran yang digunakan karena harus diburn terlebih dahulu. 

Peserta didik dan guru hanya mendapatkan compact disk yang telah diburn dan tidak 

dapat diedit kembali oleh orang lain. Peneiti juga memilih untuk mengembangkan 

produk ini agar dapat menambah pengalaman peserta didik dalam media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang selama ini sering katakan kurang berkembang, dan 

dapat juga menambah suatu warna baru dalam dunia Pendidikan Agama Islam.  

Produk yang telah dihasilkan dari penelitia dan pengembangan ini adalah Produk 

media pembelajaran autoplay media studio sebagai media pembelajaran di program 

studi pendidikan agama islam yang memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

1. Produk ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran 
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pendidikan agama islam yang interaktif dan keratif 

2. QR code dalam Produk media pembelajaran autoplay media studio 

8 ini terdapat dua qr code yang pertama digunakan untuk 

mengunduh soal dalam berbentuk microsoft dan qr code kedua 

digunakan untuk mengakses soal melalui googleform, agar jika 

ada ujian yang akan dilakukan secara online menggunakan aplikasi 

googleform, maka guru tidak perlu lagi menyalin soal ke aplikasi 

googleform, dikarenakan sudah langsung terhubung dengan 

googleform yang ada  

3. Sistem Pembelajaran baru ini dapat memberikan pengalaman baru 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4. Guru dan para peserta didik dapat lebih fleksibel dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam karena produk ini dapat di 

pelajari kembali di rumah. 

Produk media pembelajaran autoplay media studio memiliki 

kelebihan sebagai media pembelajaran juga memiliki kelemahan 

sebagai media pembelajaran yaitu: 

1. produk ini ialah produk ini tidak dapat di akses melalui online. 

2. produk ini hanya dapat di salin melalui compact disk atau hanya 

dapat disebar luaskan dengan compact disk tidak dapat dikirim via 

email, google drive maupun winrar. 

3. aplikasi ini memerlukan beberapa software pendukung lainya, 

misalnya membutuhkan software wondershare quiz creator untuk 

membuat soal-soal yang lebih variatif, adobe photoshop untuk 

membuat background dari aplikasi media pembelajaran. 

4. biaya, dikarenakan produk ini membutuhkan computer dan juga 

laptop yang memiliki CD room jadi mungkin walaupun sudah 

memiliki laptop kita tetap harus membeli lagi cd room internal agar 
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dapat mengakses produk media pembelajaran ini dirumah masing-

masing 

Selama proses awal dari pengembangan media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam hingga didapatkan produk final terdapat 

faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang 

didapatkan oleh peneliti. Faktor-faktor pendukung adalah yaitu : 

1. Keberadaan sarana prasarana disekolah yaitu lab computer dan juga 

para peserta didik yang sudah mempunyai laptop sendiri yang 

kompatibel dengan media pembelajaran yang sudah dikembangkan 

memudahkan peneliti membuat produk yang dikembangkan. 

2. Terkait desain produk yang dikembangkan, masukan dari 

pembimbing sangat membantu. 

3. media pembelajran yang dibuat, merupakan media yang sangat 

menarik untuk dikembangkan lebih lanjut dikarenakan berupa hal 

baru bagi peneliti. 

4. Ada beberapa media yang dapat dijadikan rujukan dalam 

pembuatan produk media pembelajaran ini. 

Selain faktor-faktor pendukung, peneliti juga mendapatkan 

beberapa faktor-faktor yang menghambat selama proses 

pengembangan media pembelajaran autoplay media studio 8. Faktor-

faktor tersebut adalah: 

1. Jangkauan dari peserta didik yang jauh, karena adanya pandemic 

covid-19 sekolah diliburkan akhirnya penelitian dilakukan dengan 

cara mendatangi satu persatu rumah dari peserta didik agar dapat 

melanjutkan penelitian yang terhenti disekolah. Namun, beberapa 

dari peserta didik juga belum bisa menerima tamu, jadi hanya 

beberapa peserta didik yang dapat didatangi. Untuk peserta didik 

yang lain juga sudah pulang kampong, karena mereka ada yang 

sudah tinggal jauh dengan orangtua, akhirnya mereka memilih 



64 
 

untuk kembali ke rumah mereka bersama keluarga dan 

meninggalkan kota manado. 

2. Kerumitan dalam mendesain produk media pembelajaran 

membutuhkan waktu yang tidak cepat kerena harus memahami 

setiap tahap penyusunannya. Beberapa background sudah diganti 

beberapa kali, karena adanya ketidak cocokan dari campuran 

warna dan icon yang digunakan yang kurang menarik  

3. Inisiatif mencari rujukan tutorial desain yang dibutuhkan dan tidak 

mudah kerena sifatnya yang otodidak dalam pengerjaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian produk media pembelajaran autoplay media studio 

8, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengembangan media pembelajaran autoplay media studio 8 berhasil 

dikembangkan dan diterima. 

2. Hasil dari uji kelayakan produk media pembelajaran autoplay di SMA Negeri 

9 Manado mendapatkan hasil dengan nilai dari ahli materi pada aspek materi 

adalah 88% yang artinya sangat layak, pada aspek isi 79% yang berarti layak, 

dan nilai dari ahli media dari aspek tampilan mendapatkan nilai 66% yang 

berarti layak, aspek penyajian dengan nilai 75% layak dan aspek pemograman 

dengan nilai 82% yang berarti sangat layak. Nilai dari peserta didik yang 

menggunakan media pembelajaran mendapatkan nilai dari aspek materi 96% 

yang berarti sangat layak, aspek media 86% yang berarti sangat layak dan 

aspek penyajian mendapatan 86% yang berarti sangat layak. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakakn beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

autoplay media studio dapat dikembangkan lagi dengan berbagai benuk soal 

yang lebih variatif dan juga bahasan materi yang berbeda.  

2. Bagi peneliti, semoga dapat mengembangkan lebih banyak lagi media 

pembelajaran yang inovatif, dan kreatif sesuai dengan perkembangan zaman 

agar dapat menunjung kebutuhan peserta didik maupun guru pengajar agar bisa 

lebih maju dalam pengembangan media pembelajaran  PAI.  
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