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ABSTRAK 

Khoirun Nasir, Ahmad. 2019. Media Pembelajaran Berbasis Website Pada 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadis (Quasi Experimental Research di 

Madrasah Aliyah Negeri 1Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmadi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Website dan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis  

             Proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang dianggap penting dan 

dipercaya dapat mempengaruhi hasil pembelajaran yakni metode mengajar dan 

media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu 

metode mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis yang bersifat positif terhadap peserta didik. 

Pengunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi 

pelajaran. Salah satu penerapan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar yakni Pembelajaran Berbasis Website yang popular dengan sebutan 

Website-Based Education (WBE) atau kadang disebut e-learning (electronic 

learning) dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi Website dalam dunia 

pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Pada kenyataan ini apakah media 

berbasis Website efektif pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo? 

             Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) proses pengembangan media 

pembelajaran berbasis Website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis (2) efektivitas 

media pembelajaran berbasis Website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. 

             Jenis penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). model pengembangan mengunakan model 

pengembangan ADDIE. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

dokumentasi, angket dan tes hasil belajar. Analisis data kualitatif mengunakan 

teknik analisis Milles dan Huberman dan analisis data kuantitatif mengunakan 

skala likert dengan cara dibuat presentase serta analisis uji tes “T”.  

              Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Media Pembelajaran 

berbasis Website efektif pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo Berdasarkan hasil Tes „‟T‟‟ dari Kelas Eksperimen X IPA 2 

dan Kelas Kontrol X IPS 2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang dianggap penting 

dan dipercaya dapat mempengaruhi hasil pembelajaran yakni metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka salah 

satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 

oleh guru.   

             Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis yang bersifat positif terhadap siswa. Pengunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran. 

             Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sisdiknas Bab I Pasal 1 Ayat 20. Bahwa dalam mendukung proses 

pembelajaran diperlukan media pembelajaran yang penggunaannya 
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terintergrasikan dengan tujuan dan isi atau materi pelajaran yang 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian suatu tujuan pembelajaran.
1
 

             Secara umum dapat dikatakan media Pembelajaran memiliki 

kegunaan, antara lain: 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. 2. 

Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 3. Menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. 4. 

Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya.
2
 Hamalik mengemukakan bahwa 

pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, serta membangkitkan motivasi dan 

rangsangan belajar.
3
 

             Namun, fakta yang terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya 

pembelajaran PAI masih didominasi oleh aspek kognitif saja. Dalam praktek 

pembelajaran yang dilaksanakan guru seringkali didapati gejala bahwa proses 

pembelajaran berjalan monoton, situasi kelas bersifat pasif dan verbalitas, 

yaitu siswa hanya diberi jalan dan menerima, dan guru melaksanakan 

pengajaran dengan penuturan (verbal) semata-mata. Jarang dijumpai 

keaktifan belajar yang lebih jauh seperti berdiskusi, atau melakukan 

penemuan. Secara sederhana situasi pengajaran demikian dapat digambarkan 

dengan duduk, dengar, catat, dan hafalkan.
4
 

                                                 
1
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab I  Pasal 1 Ayat 20. 

2
Daryanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta:Gava Media, 2010), 5. 

3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2-26. 

4
Said Alwi, Problematika Guru Dalam Pengembangan Media Pembelajaran, Vol. 8, No. 

2, Juli-Desember 2017, 147. 
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             Padahal peserta didik bukanlah seperti botol kosong yang hanya 

butuh di isi dengan duduk-duduk mendengar, mencatat, dan menghafal apa 

yang disampaikan oleh guru. Realita tersebut jelas tidak dibenarkan, karena 

hal itu dapat mejadikan peserta didik pasif di dalam kelas dan hanya statis 

menyaksikan ceramah dari guru di depan kelas. Selain itu, kenyataan tersebut 

tentunya juga akan berimbas pada menurunya prestasi belajar peserta didik.
5
 

Untuk menanggulagi keadaan tersebut, maka seorang pendidik harus 

memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran.  

             Berdasarkan wawancara dengan salah satu pendidik PAI di MAN 1 

Ponorogo yang mengampu Al-Qur’an Hadis Kelas X, bahwa dalam proses 

pembelajarannya masih bersifat konvensional (hanya menggunakan buku teks 

dalam mengajar) dan metode yang sering digunakan adalah metode ceramah. 

             Martin dan Briggs mengemukanan bahwa media pembelajaran 

mencakup semua sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras.
6
 Media pembelajaran 

memiliki beberapa jenis, antara lain: media cetak, media pameran, media 

yang diproyeksikan, rekaman audio, video, dan komputer.7 Untuk itu guru 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

                                                 
5
Ibid, 147. 

6
Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran (Jember:Pustaka Abadi, 

2018), 10. 
7
Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Safria Insania Press, 2006). 48. 
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pembelajaran. Dalam komunikasi pembelajaran, media pembelajaran sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran.
8
 

             Berdasarkan wawancara dengan waka sarana prasana MAN 1 

Ponorogo bahwa sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas guna menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar peserta didik antara lain: Laboratorium 

Komputer, Kamera, Wifi, dan lain sebagainya. Salah satu komponen yang 

berperan penting, yaitu jaringan Wifi. Wifi di MAN 1 Ponorogo terbilang 

memadai, dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan peserta didik, guru, 

serta karyawan dalam hal yang berhubungan dengan akses internet. Salah satu 

program gemilang pertama kali dari sekolah tersebut, yakni terselenggaranya 

kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) Semester 1 Tahun ajaran 2018/2019 

berbasis Android dan CBT (Computer Based Test). 

             Pembelajaran yang menggunakan media tentu akan lebih menarik dan 

terkesan bagi peserta didik dari pada pembelajaran yang bersifat 

konvensional.
9
 Salah satu penerapan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar yakni Pembelajaran Berbasis web yang popular dengan 

sebutan web-Based Education (WBE) atau kadang disebut e-learning 

(electronic learning) dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web 

dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan.
10

 Mewujudkan 

pembelajaran berbasis web bukan sekedar meletakkan materi belajar pada 

                                                 
8
Ismail Darimi, “Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Efektif,” Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 2 (Oktober, 2017),  

112. 
9
Syaiful Bahri,  Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Rineka Cipta, 

2010), 3. 
10

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru 

(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2013), 335. 
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web untuk kemudian diakses melalui komputer web, namun ia juga 

digunakan sebagai media alternatif pengganti kertas untuk menyimpan 

berbagai dokumentasi atau informasi.
11

  

             Perkembangan media pembelajaran di sekolah semakin mengalami 

perubahan dan mendorong berbagai usaha perubahan.
12

 Banyak pihak 

mencoba menggunakan teknologi web untuk pembelajaran dengan 

meletakkan materi belajar online, lalu menugaskan peserta didik untuk 

mendapatkan (downloading) materi belajar itu sebagai tugas baca.
13

 Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi 

oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai 

pembelajaran berbasis web.
14

 

             Berdasarkan wawancara dengan salah satu peserta didik kelas X 

MAN 1 Ponorogo, bahwa pelajaran keagamaan yang sampai saat ini 

dilaksanakan masih bersifat konvensional dan kurang memanfaatkan 

ketersediaan sarana prasana yang ada yang mengakibatkan kurangnya minat 

peserta didik terhadap pelajaran keagamaan. Hal ini terjadi pada salah satu 

pelajaran keagamaan yaitu Al-Qur’an Hadis. 

             Pembelajaran al-Qur’an Hadis adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan 

                                                 
11

Ibid., 336. 
12

Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif (Yogyakarta:Kaukaba, 

2015), 1. 
13

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 336. 
14

Ibid., 335. 
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mengamalkan isi kandungan al-Qur’an dan Hadis melalui kegiatan 

pendidikan.
15

 

             Berdasarkan permasalahan tersebut, supaya sarana prasarana yang 

tersedia dilingkungan MAN 1 Ponorogo salah satunya yaitu koneksi wifi 

dapat memiliki nilai fungsi ketika proses belajar-mengajar serta dapat 

memberikan solusi pembelajaran keagamaan yang bersifat konvensional 

(hanya menggunakan buku teks dalam mengajar) serta kurang memanfaatkan 

sarana prasarana berupa wifi dan metode yang sering digunakan adalah 

metode ceramah , maka perlu adanya pengembangan media pembelajaran 

sebagai pemanfaatan sarana prasarana yang ada berupa wifi dan pembelajaran 

Al-Qur’an Hadis yang dipilih supaya lebih terfokus kepada salah satu 

pelajaran keagamaan di MAN 1 Ponorogo.   

             Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis website serta mengadakan penelitian dengan judul “ 

Media Pembelajaran  Berbasis Website  Pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

(Quasi Experimental Research di MAN 1 Ponorogo) ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan 

masalah sebagai berikut: Apakah media pembelajaran berbasis website efektif 

pada pembelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Ponorogo? 

                                                 
15

Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 

180. 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

             Media pembelajaran berbasis Website dikembangkan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media 

komunikasi lainnya, dalam hal ini adalah melimpahnya sumber belajar digital 

karya pendidik di MAN 1 Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan: 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam, dan dapat 

memberikan langkah-langkah praktis yang sistematik bagi 

pengembangan media pembelajaran pendidik pendidikan Islam 

khususnya Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis itu sendiri. 

b. Hasil produk penelitian ini diberikan sebagai sumbangan yang berarti 

untuk penyusunan dan pengembangan media pembelajaran berikutnya 

c. Sebagai perbandingan dan refensi bagi peneliti selanjutnya yang 

meneliti tentang pengembangan. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan: 

a. Peserta didik, agar dapat termotivasi untuk meningkatkan belajarnya 

secara maksimal dengan hasil optimal 

b. Bagi pendidik atau guru yaitu: 

1) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar. 
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2) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator. 

3) Adanya media pembelajaran, dalam kegiatan PBM maka pendidik 

lebih bersifat memfasilitasi peserta didik dari pada penyampai materi 

pelajaran. 

4) Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran 

c. Lembaga pendidikan, diharapkan dapat memberikan informasi 

terhadap perkembangan dunia pendidikan terutama teknologi bahwa 

pendidik harus dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik 

dengan bantuan media pembelajaran yang relevan dan menarik agar 

peserta didik dapat berfikir secara luas dan membuat peserta didik 

lebih termotivasi untuk belajar lebih optimal. 

d. Bagi peneliti, dapat memahami efektivitas pengguna media 

pembelajaran berbasis web dan diharapkan karya penelitian ini dapat 

dijadikan sarana belajar. Bagi peneliti untuk menambah wawasan 

tentang R&D (Researh and Depelovment) dan proses penyelesaian 

Tugas Akhir tentang pembahasan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

Kelas X di MAN 1 Ponorogo. 

e. Bagi pembaca, diharapkan dapat memahami dan bermanfaat bagi 

pembaca untuk dijadikan tambahan literatur atau sebagai bahan 

pedoman dalam kegiatan pendidikan terutama PAI khususnya Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah. 
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E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

             Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa Blogger 

(jenis halaman website dinamis) dengan menggunakan pemrograman 

Hypertext Preprocessor (PHP), Hypertext Markup Language (HTML), 

JavaScript, Cascading Style Sheet (CSS), dan Asynchronous JavaScript and 

XML (AJAX). Karena media pembelajaran ini dibangun dengan berbasis 

website, maka siapapun dengan koneksi internet dapat mengakses melalui 

peramban internet. 

             Spesifikasi produk atau media pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki tampilan pengguna interaktif, sehingga dapat digunakan secara 

mandiri oleh pengguna aplikasi. 

2. Autentikasi hak akses pengguna sebagai batasan akses fitur. Akan 

diberlakukan jenis pengguna antara pendidik (bisa mengunggah data) dan 

peserta didik (pengunduh sumber belajar). 

3. Media pembelajaran berjalan dalam jaringan internet (berbasis website). 

4. Konten merupakan kolaborasi sumber belajar yang telah dibuat oleh 

pendidik masing-masing bidang keahlian. 

 

F. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

             Pentingnya Penelitian dan Pengembangan media pembelajaran 

berbasis website ini dirasa penting dilaksanakan karena beberapa alasan, 

diantaranya: 
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1. Bagi Pendidik (Pengajar) 

             Masih sedikit website yang memuat bahan ajar yang dibuat oleh 

pendidik (ahli materi), sehingga media pembelajaran berbasis website ini 

dapat dijadikan suplemen kegiatan pembelajaran maupun alternatif pusat 

sumber pustaka digital dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Peserta didik 

             Media pembelajaran berbasis website ini selain sebagai media 

transfer data dari pendidik, juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan 

mencari materi yang tepat untuk dipelajari. 

3. Bagi Madrasah (Penyelenggara Pendidikan) 

             Sebagai penyimpanan sumber belajar digital, dimana dapat 

dimanfaatkan setiap waktu. Dengan adanya kolaborasi dengan madrasah 

lain, akan memperkaya sumber belajar pada berbagai kajian. 

 

G. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

             Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Potensi 

dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan data 

empirik dari hasil wawancara awal. Asumsi yang digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis website ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Belum tersedianya media pembelajaran berbasis website yang telah dibuat 

oleh pendidik untuk mendistribusikan bahan ajar yang disusun oleh 

pendidik. 

2. Madrasah memiliki laboratorium komputer dengan jumlah PC (Personal 

Computer) yang memadai. Dengan sebagian besar komputer terhubung 

dengan jaringan lokal maupun internet. 

3. Produk yang dikembangkan dapat dijalankan pada berbagai perangkat 

dengan spesifikasi minimum yang ringan, seperti berikut: (a) Prosesor 

berfrekuensi minimal 500 MHz, (b) RAM minimal 128 MB, (c) peramban 

internet dengan dukungan CSS3, HTML5, dan JavaScript, (d)terkoneksi 

ke internet, (e) resolusi layar direkomendasikan 1024 x 768 pixel. 

4. Mayoritas peserta didik MAN 1 Ponorogo saat ini telah mengenal dan 

menggunakan teknologi internet, serta terbiasa menggunakan layanan 

website untuk mencari materi pendukung pembelajaran. 

5. Mayoritas peserta didik MAN 1 Ponorogo memiliki smartphone yang 

digunakan untuk mencari materi pendukung pembelajaran lewat layanan 

internet. 

6. Minat peserta didik dan pendidik yang tinggi terhadap penggunaan 

teknologi informasi. Dengan demikian melalui pemusatan sumber belajar 

digital, akan memudahkan komunikasi berbagi data antara peserta didik 

dengan pendidik. 
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H. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

             Keterbatasan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

website ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran mencakup materi kelas X dan materi lain yang 

relevan yang diunggah oleh pendidik. 

2. Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode 

sampling dengan mengambil sampel dari kelas X yang ada di MAN 1 

Ponorogo. 

 

I. Definisi operasional 

1. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. 

2. Media pembelajaran merupakan mencakup semua sumber-sumber yang 

diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa 

berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada 

perangkat keras. 

3. Pembelajaran berbasis website merupakan salah satu bagian dari contoh 

pembelajaran elektronik (e-learning) dangan menggunakan teknologi 

internet sebagai sarana belajar. 

4. Pembelajaran Al-Qur’an Hadis adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan sejak dini agar peserta didik memahami, terampil 



13 

 

 

melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan al-Qur’an dan Hadits 

melalui kegiatan pendidikan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

             Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti telah melakukan survei 

skripsi tentang media pembelajaran berbasis website yang berkaitan dengan 

judul penelitian pengembangan ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan media pembelajaran interaktif, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Skripsi saudari Hesti Lukitaningrum dari Universitas Negeri Yogyakarta 

yang berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS WEB PADA MATERI BASIS DATA DI SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN KELAS XI” 

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pengembangan media 

pembelajaran berbasis website pada materi Basis Data dan informasi 

tentang kelayakan produk media pembelajaran pada materi Basis Data 

berbasis web di Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI.  

Metode penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan 

metode pengembangan ADDIE (Assessment/Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluasi). Penelitian bertempat di SMK 

7 Yogyakarta pada Bulan September 2015. Instrumen Pengumpulan data 

adalah observasi dan kuesioner. Kelayakan media pembelajaran ini 

dinilai oleh tim ahli media, ahli materi dan siswa. Analisis data hasil 

14 



15 

 

 

kelayakan dilakukan dengan menggunakan bantuan skala likert. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan layak dan valid media 

pembelajaran  berbasis website pada materi basis data di sekolah 

menengah kejuruan kelas xi di SMK 7 Yogyakarta. 

2. Skripsi saudara Endar Hartono dari UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 

yang berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS WEB MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR KELAS 

VIII SMPN 1 BANTUL” 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran 

matematika berupa website e-learning yang mengunakan macromedia 

dreamweaver 8.0 standar kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, 

prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya dan 

mengetahui kualitas dari website  pembelajaran matematika tersebut yang 

diikuti dengan langkah-langkah pengembangan yang harus diikuti agar 

menghasilkan produk yang berkualitas berdasarkan penilaian ahli media, 

ahli materi dan siswa agar indikator keberhasilan tercapai. 

Penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADDIE 

(Assessment/Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluasi). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan produk media pembelajaran 

berbasis website pada materi bangun ruang sisi datar mempunyai kualitas 

sangat baik. 

             Maka dapat disimpulkan dari kedua skripsi di atas sebagai berikut; 

Memiliki kesamaan tentang mengembangkan website sebagai media 
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pembelajaran dan memiliki perbedaan materi yang dipilih peneliti, yaitu; 

materi Basis Data dan materi Bangun Ruang Sisi Datar. 

 

B. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pegertian Media Pembelajaran 

             Kata media  berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau penghantar. Dalam  bahasa Arab, 

media disebut (وسائل) yang berarti perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan.
1
 Sedangkan menurut istilah, media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat seseorang.
2
 Media Secara umum 

memmpunyai kegunaan sebagai berikut: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori & kinestetiknya 

                                                 
1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta:Rajawali Press, 2011), 3. 

2
Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), 27. 
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5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & 

menimbulkan persepsi yang sama.
3
 

             Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi 

antara sumber belajar, guru, dan siswa yang dilakukan baik secara 

langsung (kegiatan tatap muka) ataupun secara tidak langsung 

(menggunakan media) dimana model pembelajaran yang akan 

diterapkan telah ditentukan sebelumnya.
4
 

             Media  pembelajaran  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara 

terencana   sehingga  terjadi   lingkungan   belajar   yang  kondusif 

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif 

dan efisien.
5
 Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

1) Gerlach dan Ely (1971) mengemukakan bahwa media belajar 

merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal 

2) Heinich, dkk. (1985) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi 

                                                 
3
Cepi Riyana, Rudi Susilana, Media Pembelajaran:Hakikat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan Penilaian (Bandung:Wacana Prima, 2009), 9.  

4
Rusman, dkk, Pembelajaran   Berbasis   Teknologi   Informasi   dan Komunikasi, 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 16. 
5
Rayandra  Asyhar,  Kreatif  Mengembangkan Media  Pembelajaran  (Jakarta:Gaung 

Persada Press, 2011), 8. 



18 

 

 

yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud 

pembelajaran 

3) Martin dan Briggs (1986) mengemukanan bahwa media 

pembelajaran mencakup semua sumber-sumber yang diperlukan 

untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa 

berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

pada perangkat keras; dan 

4) H. Malik (1994) mengemukakan bahwa media belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

(bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan tujuan pembelajaran tertentu.
6
 

             Dari pegertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menyalurkan pesan dari pengirim atau pendidik 

ke penerima atau peserta didik , sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

b. Tujuan Media Pembelajaran 

             Dalam proses pembelajaran, Tujuan media pembelajaran 

sebagai alat bantu pembelajaran untuk: 

1) Mempermudah proses pembelajaran di kelas 

                                                 
6
Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran (Jember:Pustaka Abadi, 

2018), 9-10. 
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2) Meningkatkan efesiesi proses pembelajaran  

3) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar 

4) Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran.
7
 

             Maka dapat di simpulkan bahwa tujuan media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

             Manfaaat media pembelajaran baik secara umum maupun 

khusus sebagai alat bantu pembelajaran bagi pengajar dan pembelajar. 

Jadi dapat disimpulkan manfaat media pembelajaran sebagai berikut; 

1) Pengajar lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

difahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai 

tujuan pengajaran dengan baik 

3) Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, 

pembelajar tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 

Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga 

                                                 
7
Hujair AH Sanaky, Media pembelajaran Interaktif-Inovatif (Yogyakarta:Kaukaba, 2013), 

5. 
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aktivitas lain yang dilakukan seperti: mengamati, melakukan, 

mendemontrasikan, dan lain-lain.
8
 

             Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan manfaat media 

pembelajaran yaitu untuk menarik perhatian siswa dan sebagai refensi 

metode yang bervariasi serta dapat mewujudkan pembelajaran yang 

bermakna. 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

             Sesuai dengan karakteristik atau ciri khas dari suatu media, 

maka fungsi Media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langkah 

2) Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya 

3) Membuat konsep abstrak ke konsep kogkret 

4) Memberi kesamaan persepsi 

5) Mengatasi hambatan waktu, tempat, dan jarak 

6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten 

7) Memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, 

santai, dan menarik, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.
9
 

             Selain sebagai alat bantu pembelajaran, media pembelajaran 

juga memiliki banyak fungsi antara lain: 

                                                 
8
Ibid. 5. 

9
Ibid., 7. 
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1) Fungsi  sumber  belajar,  artinya  melalui  media  peserta  didik 

memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk 

pengetahuan baru pada diri siswa 

2) Fungsi  semantik,  artinya  melalui  media  peserta  didik  dapat 

mempelajari kata-kata atau istilah baru 

3) Fungsi manipulatif, artinya media   mampu   menampilkan kembali 

suatu benda/peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, 

tujuan dan sasarannya 

4) Fungsi fiksatif, adalah berkenaan dengan  kemampuan  media 

untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu 

objek atau kejadian yang sudah lama terjadi 

5) Fungsi distributif, berarti bahwa dalam sekali penggunaan satu 

materi,  objek, atau kejadian, dapat  diikuti  oleh peserta didik 

dalam  jumlah besar  (tak  terbatas)  dan  dalam  jangkauan luas 

sehingga dapat meningkatkan  efisiensi  baik  waktu  maupun 

biaya 

6) Fungsi psikologis, yang terdiri dari fungsi atensi (mengambil 

perhatian  peserta  didik),  afektif  (menggugah  perasaan,  emosi 

dan tingkat penerimaan atau penolakan), fungsi kognitif 

(memberikan pengetahuan dan pemahaman baru), fungsi 

psikomotorik (keterampilan), fungsi imajinatif dan fungsi motivasi 
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7) Fungsi sosio-kultural, artinya penggunaan media dapat mengatasi 

hambatan sosio-kultural antar peserta didik.
10

 

             Jadi fungsi media pembelajaran yakni sebagai alat bantu 

untuk menghadirkan suatu hal yang abstrak menjadi suatu hal yang 

kongkret serta untuk mengatasi jarak, ruang dan waktu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

e. Macam-Macam Media Pembelajaran 

             Pada dasarnya semua media dapat dikelompokkan menjadi 

empat jenis, antara lain: 

1) Media visual, yaitu jenis media yang digunakan semata-mata 

hanya  mengandalkan  indera  penglihatan  peserta  didik. 

Beberapa contoh media visual antara lain: (1) media cetak, seperti 

buku, modul, jurnal, peta, gambar, dan poster; (2) model dan 

prototipe, seperti globe bumi; dan (3) media relitas alam dan 

sekitarnya 

2) Media audio, yaitu jenis media yang digunakan semata-mata 

hanya mengandalkan indera pendengaran saja.
11 

Media audio 

sangat tepat digunakan dalam pembelajaran berbahasa seperti 

pengucapan bahasa asing atau pronounciation dan juga seni 

seperti olah suara atau vocal.
12

 

                                                 
10

Rayandra  Asyhar,  Kreatif  Mengembangkan Media  Pembelajaran  (Jakarta:Gaung 

Persada Press, 2011), 29-40. 
11

Ibid., 45. 
12

Benny A Pribadi, Media & Teknologi Dalam Pembelajaran (Jakarta:Kencana, 

2017), 19. 
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3) Media audio-visual, yaitu jenis media yang melibatkan indera 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau 

kegiatan. Beberapa contoh media audio-visual adalah film, video, 

dan program TV.
13

 

4) Multimedia, merupakan jenis media yang dapat menampilkan  

pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau kombinasi 

antara beberapa format penayangan, seperti teks, audio, grafis, 

video, dan animasi secara simultan.
14

 

             Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa macam-

macam media pembelajaran di bagi menjadi empat, yaitu:  media 

visual, media audio, media audio-visual dan media multimedia. 

f. Pemilihan Media Pembelajaran 

             Agar media pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran 

yang efektif dan efisien, seorang guru perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor dalam memilih media pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut dinamakan dengan istilah ACTIONS: 

1) Access, yaitu seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan 

media sebagai bahan pembelajaran 

2) Cost, berkaitan dengan biaya yang diperlukan untuk pengadaan 

dan pengembangan media pembelajaran 

3) Technology, fitur dan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dari 

media yang digunakan 

                                                 
13

Rayandra  Asyhar,  Kreatif  Mengembangkan Media  Pembelajaran, 45. 
14

Benny A Pribadi, Media & Teknologi Dalam Pembelajaran, 20. 
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4) Interactivity, yaitu bentuk interaksi pembelajaran seperti apa yang 

dapat diberikan media pembelajaran 

5) Organizational change, perubahan organisasi apa yang 

diperlukan dalam mengimplementasikan media dalam 

pembelajaran 

6) Novelty, yaitu seberapa baru isi atau materi yang termuat dalam 

media sebagai bahan pembelajaran 

7) Speed, seberapa kecepatan media yang digunakan dapat 

membantu siswa dalam memahami isi atau materi pembelajaran.
15

 

             Maka dapat disimpulkan bahwa supaya media pembelajaran 

agar efektif dan efesien maka harus memperhatikan dalam pemilihan 

media pembelajaran agar media pembelajaran membantu untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

2. Media Berbasis Website 

a. Pegertian Media Berbasis Website 

             Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila difahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian yang lebih 

khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

                                                 
15

Ibid., 27-28. 



25 

 

 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi fisual atau 

verbal.
16

 

             website adalah kumpulan dari halaman situs dan dokumen 

yang tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh 

penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan 

yang disebut internet. Penyebaran informasi yang sangat cepat dan 

tidak terikat pada ruang dan waktu telah menjadi keunggulan 

website.
17

 Menurut Yuhefizar, Website adalah suatu metode untuk 

menampilan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara 

maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk 

menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 

(hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.
18

 

             Maka dapat disimpulkan bahwa media berbasis website 

merupakan salah satu media pembelajaran yang berbentuk aplikasi 

teknologi website (kumpulan halaman untuk menampilkan informasi) 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Prinsip-Prinsip Media Berbasis Website  

             Prinsip-prinsip media berbasis website dibangun dalam 

pembelajaran melalui beberapa prinsip yang berperan  dalam  

menentukan  keberhasilan  proses  pembelajaran  ini  pada tahap 

                                                 
16

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 3. 
17

Hamdan Husein Batubara, Pembelajaran Berbasis Web dengan Moodle versi 3.4 

(Yogyakarta:Deepublish, 2018), 2. 
18

Raghib Nuruddin, Pengertian dan definisi web, http://raghibnuruddin217.blogspot.com/ 

diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 15:00. 

http://raghibnuruddin217.blogspot.com/
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implementasi. Hal ini membuat pembelajaran berbasis website ini 

efektif pada  dasarnya  bergantung  pada  pandangan  dari  pemegang  

kepentingan. Oleh karena itu sulit menentukan prinsip utama yang 

setidaknya harus ada dalam pembelajaran berbasis website 

diantaranya: 

1) Interaksi 

             Interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain 

yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan 

pembelajaran berbasis website yang sama. Dalam lingkungan 

belajar, interaksi berarti kapasistas berbicara baik antar peserta, 

maupun antara peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan 

antara pembelajaran berbasis website dengan pembelajaran 

berbasis komputer (Computer-Based Instruction). Hal ini berarti  

bahwa  mereka  yang  terlibat  dalam  pembelajaran  berbasis  

website tidak berkomunikasi dengan mesin, melainkan dengan 

orang lain (baik peserta maupun tutor) yang kemungkinan tidak 

berada pada lokasi bahkan waktu yang sama. 

             Interaksi tidak hanya menyediakan hubungan antar 

manusia, tetapi menyediakan keterhubungan isi, dimana setiap 

orang dapat membantu antara satu dengan yang lainnya untuk 

memahami isi materi dengan berkomunikasi. Hal tersebut 

menciptakan lapisan belajar terdalam yang tidak bisa diciptakan 

oleh pengembangan media. 
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2) Ketergunaan 

             Ketergantungan yang dimaksud disini adalah bagaimana 

siswa mudah menggunakan website. Terdapat dua element penting 

dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan keserhanaan. 

Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis 

website ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan 

sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam 

proses pembelajaran maupun navigasi konten (materi dan aktivitas 

belajar lain). 

3) Relevansi 

             Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. 

Setiap informasi  dalam  website  hendaknya  dibuat  sangat  

spesifik  untuk meningkatkan pemahaman pebelajar dan 

menghindari bias. Menempatkan konten yang relevan dalam 

konteks yang tepat pada waktu yang tepat adalah bentuk seni 

tersendiri dan sedikit mengembangkan e-learning yang berhasil 

melalukan kombinasi ini. Hal ini melibatkan aspek keefektifan 

desain  konten  serta  kedinamisan  pencarian  dan  penempatan  

konten (materi).
19

 

             Jadi Prinsip-prinsip media berbasis website dibangun dalam 

pembelajaran adalah  harus  adanya  interaksi  atau  komunikasi  antar  

peserta didik,  maupun pendidik   dalam   lingkungan   belajar   yang   

                                                 
19

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung :Alfabeta, 2012), 

305. 
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menggunakan   pembelajaran berbasis website yang sama. Kemudian 

harus ada ketergunaan yaitu bagaimana perkembangan pembelajaran 

berbasis website ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten 

dan sederhana, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan baik 

dalam proses pembelajaran. Dan harus ada relevansi setiap 

informasi serta kesesuaian materi yang disampaikan dengan standar 

kompetensi dasar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

c. Syarat-syarat Membuat Media Berbasis Website 

             jenis website dalam penelitian ini yang akan dibuat yaitu blog. 

Blog adalah singkatan dari weblog. Blog adalah jenis situs web yang 

dikembangkan  dan  dikelola  oleh  individu  dengan  mengunakan  

perangkat lunak (software) online atau Platform host  yang sangat 

mudah pengguna, dengan ruang untuk menulis. Blog menampilkan 

publikasi online instan dan mengajak  publik  untuk  membaca  dan  

memberikan  umpan  balik  sebagai komentar.
20

 

             Blog sering diartikan akronim weblog, meminjam definisi dari 

wikipedia, Blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi website yang 

menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah 

halaman website umum. Situs ini biasanya dapat diakses oleh semua 

pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan pengguna blog 

                                                 
20

Gween Solomon, lynne Scrum, Web 2.0 Panduan bagi para pendidik (Jakarta :PT 

indekx, 2011), 15. 
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tersebut.
21

 Dalam   definisi   yang   lebih   formal,   blog   adalah   

website yang mengandung isi dalam urutan waktu terbalikn dan 

terdiri atas posting-posting.
22

 

             Syarat  Pertama  membuat  blog  adalah  dengan  mempunyai  

email. Email merupakan surat elektronik yang biasa digunakan dalam 

berkirim surat di internet. Selain berfungsi mengirim surat, Email juga 

bisa digunakan untuk mendaftar blog. Banyak sekali penyedia gratis 

email yang beredar saat ini, diantaranya adalah Gmail.com, 

yahoo.com, hotmail.com, dan lain-lain sebagainya. Saat ini banyak 

sekali blog gratis yang beredar di internet. Beberapa yang paling 

terkenal saat ini adalah Blogger.com. Salah satu syarat agar kita bisa 

membuat blog gratis di Blogger adalah, bahwa  kita  harus  memiliki  

akun  email  dari  Gmail,  yaitu  email  yang dimiliki oleh Google. 

Seperti diketahui bahwa Blogger sendiri merupakan layanan blog 

gratis yang dimiliki oleh Google.
23

 jadi Blogger meminta kita harus 

memiliki akun Gmail terlebih dahulu, apabila kita hendak memiliki 

blog di Blogger. Peneliti dalam penelitian ini akan membuat blog di 

aplikasi website blogger. 

3. Pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

a. Pegertian Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis  

             Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai ‟‟a set of 

                                                 
21

Agung Herutomo, Conquering Web 2.0 (Jakarta:PT Elex media Komputindo, 2010), 7. 
22

Rachman Hakim, Cara Cerdas Mengelola Blog, (Jakarta:PT Elex media Komputindo, 

2010),  1. 
23

Wikipedia, Blogger, http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger_%28layanan%29 diakses 1 

Maret 2019 Pukul 12:00. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blogger_%28layanan%29


30 

 

 

events embedded in purposeful activities that facilitate learnig’’. 

Pembelajaran adalah serangkain aktivitas yang sengaja diciptakan 

dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar.
24

  

             Secara bahasa al-Qur‟an berasal dari kata Qara‟a yang 

mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun dan qira‟ah berarti 

menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam 

satu ucapan yang tersusun rapi. Dikatakan al-Qu‟an karena ia 

berisikan inti sari dari semua kitabullah dan inti sari dari ilmu 

pengetahuan.
25

 al-Qur‟an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dalam lafal Arab dengan perantara Malaikat 

Jibril.
26

 

             Sedangkan hadis secara etimologis berarti baru. Hadis dapat 

didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan persetujuan, serta 

yang disandarkan kepada Nabi SAW.
27

  

             Maka dapat dipahami bahwa Pembelajaran Qur‟an Hadits 

adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar 

peserta didik memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan 

isi kandungan al-Qur‟an dan Hadits melalui kegiatan pendidikan. 

b. Tujuan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

             Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor:165 Tahun  2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 

                                                 
24

Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta:Dian Rakyat, 2011), 10.  
25

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo:Stain Press, 2009), 73. 
26

Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2013), 25. 
27

Tasbih, ANALISIS Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis, Volume. 11, Nomor 

1, Juni 2011, 5. 
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2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 

Madrasah bahwa pembelajaran Al-Qur‟an Hadis pada Mata pelajaran 

Al-Qur`an Hadis bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur`an dan 

Hadis 

2) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur`an dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan 

menghadapi kehidupan 

3) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-

Qur`an dan Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan 

tentang Al-Qur`an dan Hadis.
28

 

             Secara substansial, mata pelajaran Al-Qur`an-Hadis memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur`an Hadis sebagai sumber utama ajaran 

Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam 

kehidupan sehari-hari.
29

  

             Jadi dapat dipahami bahwa tujuan pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadis yaitu membekali, meningkatkan peserta didik mengenai Al-

Qur‟an Hadis serta memahami juga mengamalkan isi kandungan Al-

Qur‟an Hadis dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                 
28

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:165 Tahun  2014 Tentang 

Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab 

Di Madrasah, 61.  
29

Ibid. 61. 
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c. Pemilihan Materi Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

             Pemilihan materi pembelajaran Al-Qur‟an Hadis berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:165 Tahun  

2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah tentang 

ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis  yaitu; Masalah dasar-

dasar ilmu Al-Qur`an dan Hadis, meliputi:  

1) Pengertian Al-Qur`an menurut para ahli 

2) Pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadis qudsi 

3) Bukti keautentikan Al-Qur`an ditinjau dari segi keunikan 

redaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya 

4) Isi pokok ajaran Al-Qur`an dan pemahaman kandungan ayat-ayat 

yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Qur`an 

5) Fungsi Al-Qur`an dalam kehidupan 

6) Fungsi hadis terhadap Al-Qur`an 

7) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara 

mencari surat dan ayat dalam Al-Qur`an 

8) Pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya 

             Tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur`an dan 

Hadis, yaitu: 

1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi 

2) Demokrasi dan musyawarah mufakat 

3) Keikhlasan dalam beribadah 
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4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 

6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa 

7) Berkompetisi dalam kebaikan 

8) Amar ma„ruf nahi munkar 

9) Ujian dan cobaan manusia 

10) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 

11) Berlaku adil dan jujur 

12) Toleransi dan etika pergaulan 

13) Etos kerja 

14) Makanan yang halal dan baik serta Ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
30

 

d. Pemilihan Strategi Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

             Dalam kamus bahasa Indonesia startegi berarti rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut 

H. mansyur menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai garis-

garis besar haluan bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang 

telah di tentukan.
31

 Secara singkat pemilihan startegi pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadis pada dasarnya mencakup empat hal utama, yaitu; 

1) Penetapan tujuan pengajaran khusus (TPK), yaitu gambaran dari 

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik yang 

diharapkan  

                                                 
30

Ibid., 64. 
31

Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar ( Yogyakarta: Teras, 2009), 36. 
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2) Pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar yang paling 

efektif untuk mencapai tujuan 

3) Pemilihan dan penetapan prosedur, metode dan teknik belajar 

mengajar yang tepat yang dapat dijadikan pegangan dalam 

melaksanakan kegiatan pengajaran  

4) Penetapan kriteria keberhasilan proses belajar mengajar sebagai 

pegangan dalam mengadakan evaluasi belajar mengajar.
32

 

             Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan strategi 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis itu setidaknya harus 

mempertimbangkan karakteristik atau kebutuhan peserta didik, 

kondisi lingkungan dan tema materi serta tujuan yang akan dicapai. 

4. Pengembangan Media Pembelajaran 

             Pengembangan media pembelajaran dalam penelitian tidak 

lepas dari penggunaan metode untuk mengembangkan suatu 

prouduknya. metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa 

Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
33

 Penelitian dan pengembangan tidak hanya 

menghasilkan suatu produk saja akan tetapi merupakan suatu cara atau 

langkah-langkah untuk menyempurnakan produk yang telah ada 

sebelumnya. 

            Penelitian dan pengembangan menurut Seels & Richey 

                                                 
32

Ibid., 37. 
33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung:Alfabeta, 

2011), 297. 
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didefinisikan sebagai kajian secara sistematik untuk merangcang, 

mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil 

pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan 

secara internel.
34

 Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan 

pengembangan ini lebih kepada desain website yang dikembangkan 

peneliti untuk digunakan pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis yang 

berbentuk Media Pembelajaran berbasis Website. 

             Dalam dunia pendidikan Sadiman menyatakan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. Oemar Hamalik menyatakan bahwa media adalah alat, metode, 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interest antara guru dan anak didik dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
35

 

             Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahanan yang cukup 

tentang media pembelajaran yaitu: (1) Media sebagai alat komunikasi 

guna lebih  mengefektifkan  proses  belajar mengajar,  (2)  Fungsi  

media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, (3) Seluk-beluk 

proses belajar, (4) Hubungan antara metode mengajar dan media 

pendidikan, (5) Nilai atau manfaat media pembelajaran dalam 

                                                 
34

Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), 222. 
35

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 78. 
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pendidikan, (6) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan, (7) 

Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan, (8) Media pendidikan 

dalam setiap mata pelajaran, (9) Usaha inovasi dalam media 

pendidikan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keiginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
36

 

             Proses pengembangan media pembelajaran berbasis website 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan (Research and Development), 

metode ini digunakan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru 

melalui proses pengembangan. Model penelitian dan pengembangan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah ADDIE.  Model  ADDIE  

merupakan  salah  satu model desain pembelajaran sistematik. 

Romiszowski mengemukakan bahwa pada tingkat desain materi 

pembelajaran dan pengembangan, sistematik sebagai aspek prosedural 

pendekatan sistem telah diwujudkan dalam banyak praktik metodologi 

untuk desain dan pengembangan teks, materi audiovisual dan materi 

pembelajaran berbasis komputer.
37

 

             Demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan media 

pembelajaran merupakan inovasi baru tentang media pembelajaran 

yang digunakan pendidik untuk menarik minat peserta didik serta 

                                                 
36

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 19. 
37

I Made Tegeh, Model Penelitian Pengembangan (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 41. 
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menyampaikan pesan atau materi kepada peserta didik guna mencapai 

tujuan pembelajaran  

 

C. Kerangka Berfikir 

             Pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, 

terarah dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali dengan 

maksud   agar   terjadi   belajar   pada   diri   seseorang.   Dalam   proses 

pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

dilakukan tanpa dukungan media yang memadai. Padahal mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadis merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati 

peserta didik, terutama peserta didik  yang memiliki latar belakang 

pendidikan umum (SMP).  Sehingga proses  pembelajaran AL-Qur‟an Hadis 

kurang inovatif dan efektif.  Selain  itu,  siswa  menjadi  lebih  pasif  dan  

tidak  tertarik  dalam proses pembelajaran. 

             Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber menuju penerima. Sumber yang 

dimaksud disini adalah materi yang terdapat dalam media tersebut, sedangkan 

penerima adalah peserta didik yang menggunakan media tersebut sebagai 

media pembelajaran. Media pembelajaran juga menjadi salah satu alat untuk 

membuat pembelajaran menjadi bervariasi. Seiring perkembangan zaman, 

media pembelajaran dituntut untuk lebih interaktif dan berbobot. Salah 
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satunya adalah dengan penggunaan media pembelajaran berbasis web dengan 

menggunakan pemprograman Blogger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan: 

1. Implemetasi Kurikulum 2013 

2. Alat bantu pengajar dalam 

proses pembelajaran 

3. Sumber belajar mandiri 

peserta didik 

4. Media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan 

Fakta: 

1. Pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadis dengan metode 

ceramah dan bersifat 

teacher center 

2. Pemanfaatan sarana dan 

prasarana berupa wifi 

kurang dioptimalkan dalam 

proses pembelajaran Al-

Qur‟an Hadis 

3. pembelajarannya masih 

bersifat konfensional 

(hanya menggunakan buku 

teks dalam mengajar) 

Media Pembelajaran Berbasis Website pada Pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

                             

A. Jenis Penelitian 

              Jenis penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
1
 Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi 

di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan 

tersebut.
2
 penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal.

3
  

             Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau 

pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. 

Menurut Seels & Richey bahwa penelitian dan pengembangan adalah 

kajian   secara   sistematik   untuk   merancang, mengembangkan, dan 

mengevaluasi program-program, proses,  dan hasil pembelajaran  memenuhi 

kriteria konsistensi dan menguji efektifan secara internal.
4
 

                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung:Alfabeta, 

2011), 297. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 

2016), 407. 
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D) ( Bandung: Alfabeta, 2015), 407. 
4
Punaji  Setyosari,  Metode  Penelitian  Pendidikan  dan  Pengembangan 

(Jakarta:Kencana, 2010), 195.  
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             Arifin memberikan penjelasan lebih detail tentang penelitian dan 

pengembangan, menurutnya: Penelitian dan pengembangan merupakan suatu 

metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara penelitian 

dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research). Kesenjangan 

ini dapat diatasi dengan penelitian dan pengembangan. Suatu produk yang 

baik yang akan dihasilkan apakah itu perangkat keras atau perangkat lunak, 

memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut 

merupakan perpaduan dari sejumlah konsep, prinsip, asumsi, hipotesis,  dan 

prosedur berkenaan dengan sesuatu hal  yang telah ditemukan atau 

dihasilkan dari penelitian dasar.
5
 

 

B. Model Pengembangan 

             Penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  desain 

pengembangan  model  ADDIE.  Model  ADDIE  merupakan  salah  satu 

model desain pembelajaran sistematik. Romiszowski mengemukakan bahwa 

pada tingkat desain materi pembelajaran dan pengembangan, sistematik 

sebagai aspek prosedural pendekatan sistem telah diwujudkan dalam banyak 

praktik metodologi untuk desain dan pengembangan teks, materi 

audiovisual dan materi pembelajaran berbasis komputer.
6
 

                                                 
5
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2011), 126. 
6
I Made Tegeh, Model Penelitian Pengembangan (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 41. 
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             Model   ADDIE   terdiri   atas   lima   langkah,   yaitu:   (1)   analisis 

(analyze); (2) perancangan (design); (3) pengembangan (development); (4) 

implementasi  (implementation);  dan  (5)  evaluasi  (evaluation).  Secara 

visual tahan ADDIE dapat dilihat pada gambar berikut:
7
  

Gambar 3.1 

Model Pengembangan ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Prosedur Pengembangan 

             Berdasarkan model pengembangan ADDIE yang telah disebutkan di 

atas, maka prosedur pengembangan dalam penelitian pengembangan ini 

mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan dalam desain model tersebut, 

sebagai berikut: 

 

                                                 
7
Ibid., 42. 

Implement 

Analyze 

Evaluate Design 

Develop 
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1. Tahap I Analisis (Analyze) 

             Tahap analisis meliputi kegiatan yang dituntut  kepada peserta 

didik. Bahwa Peserta didik di MAN 1 Ponorogo di era meleniel dituntut 

untuk mampu memahami pelajaran Al-Qur‟an Hadis sebagai bekal setelah 

lulus dari MAN 1 Ponorogo. Karakteristik peserta didik tentang kapasitas 

belajarnya, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta 

didik serta aspek lain yang terkait memiliki keseimbangan, sebab di MAN 

1 Ponorogo merupakan satu-satunya madrasah di Ponorogo yang 

menjalankan program ketrampilan berdasarkan Keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggraan Program Ketrampilan di Madrasah Aliyah dan berkerja 

sama dengan ITS Surabaya yang dikenal dengan prodistik. 

            Materi Al-Qur‟an Hadis sesuai dengan tuntutan kompetensi 

diharapkan dapat tercapai tujuan pembelajaran akan tetapi pelajaran Al-

Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo dalam proses pembelajaran masih 

bersifat konvensional (buku ajar). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa 

peserta didik membutuhkan media pembelajaran sebagai alternatif yang 

sesuai dengan era meleniel yaitu kemajuan teknologi.  

             Sarana dan prasarana di MAN 1 Ponorogo dapat dikatakan sangat 

memadai akan tetapi pendidik yang mengampu Al-Qur‟an Hadis kelas X 

kurang mengoptimalkan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu 

peneliti akan mengembangkan media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis. 
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2. Tahap II Perancangan (Design) 

             Tahap perancangan dilakukan dengan kerangka acuan media 

pembelajaran berbasis web digunakan untuk peserta didik di MAN 1 

Ponorogo dengan harapkan bahwa materi pelajaran Al-Qur‟an Hadis dapat 

meningkatkan prestasi hasil peserta didik MAN 1 Ponorogo.  

             Media pembelajaran berbasis website ini dirancang sebagai alat 

atau strategi untuk dapat membantu dalam proses pembelajaran guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis website 

yang dirancang pada penelitian ini yakni pengembangan aplikasi blogger 

untuk media pembelajaran.  

             Media pembelajaran berbasis website ini dirancang untuk 

membantu pendidik dengan bantuan koneksi wifi yang memadai di MAN 

1 Ponorogo dengan desain website berisi tentang kompetensi inti, 

kompetensi dasar, kompetensi lanjutan (indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, media/alat yang digunakan, bahan ajar 

dan sumber materi pembelajaran yang mengacu rencana pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis Kelas X).  
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             Website ini juga dilengkapi media sosial sebagai penambah 

informasi dalam proses pembelajaran serta terdapat link IAIN Ponorogo 

dan link MAN 1 Ponorogo sebagai informasi bahwa website ini hasil 

kerja sama antara kedua Institusi tersebut. Dengan harapan desain media 

pembelajaran berbais website ini dapat menarik perhatian, minat peserta 

didik dan efektif dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadis serta dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di MAN 1 Ponorogo.   

3. Tahap III Pengembangan (Development) 

             Pada intinya, kegiatan pengembangan adalah kegiatan 

menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga 

kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan. Kegiatan 

pengembangan pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan para ahli. 

Media pembelajaran berbasis website ini dikembangkan berdasarkan revisi 

berupa saran serta penilaian para ahli media dan ahli materi yang 

kemudian di kembangkan sampai kepada titik valid dan layak di uji coba 

kepada peserta didik MAN 1 Ponorogo.  

            Pengembangan media pembelajaran berbasis website ini melalui 

dua kali tahapan validasi kepada ahli media dan ahli media untuk 

mendapatkan hasil produk dengan  katerogi valid untuk di uji cobakan 

dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di Kelas Eksperimen X IPA 2 dan 

Kelas Kontrol X IPS 2.  
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            Adapun langkah-langkah pengembangan media pembelajaran 

berbasis website: a. analisis (peserta didik, pendidik, materi Al-Qur‟an 

Hadis, sarana prasarana). b. desain media pembelajaran berbasis website 

(editing HTML Blogger). c. validasi Ahli media dan materi ( dua kali 

validasi dan revisi untuk pengembangan serta peyempurnaan media 

pembelajaran berbasis website). d. uji coba efektifitas produk ( melalui 

prest test dan post test). e. kesimpulan akhir produk.    

4. Tahap IV Implementasi (Implementation) 

            Hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi 

keefektifan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran. Peneliti dalam 

implementasinya mengunakan Kelas Eksperimen  dan Kelas Kontrol untuk 

membandingkan antara kelas yang diajarkan mengunakan media 

pembelajaran berbasis website dan kelas yang diajarkan tidak mengunakan 

media pembelajaran berbasis website. Adapun  Kelas yang digunakan 

yaitu Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS 2.  

             Hasil dari Implementasi dari media pembelajaran berbasis website 

ini nantinya akan menjadi ukuran bahwa media yang dibuat peneliti efektif 

atau tidak pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo.   

5. Tahap V evaluasi (evaluasi) 

             Tahap   terakhir   adalah   melakukan   evaluasi   yang   meliputi 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk 

mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 
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penyempurnaan, dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas 

pembelajaran secara luas.  

             Evaluasi formatif di dapat dari para ahli yang kemudian 

digunakan menyempurankan produk sampai valid dan layak di ujikan 

pada Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS, sedangkan evaluasi 

sumatif dilakukan pada penelitian ini dengan diberikan soal prest test 

dan post test pada kelas X IPA 2 dan X IPS 2 yang kemudian 

dibandingkan apakah media pembelajaran berbasis website efektif pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo.  

   

D. Uji Coba  

             Uji coba produk ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi (perbaikan) dan 

menetapkan tujuan keefektifan dan kemenarikan produk yang dibuat. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk uji coba dalam penelitian 

pengembangan ini antara lain adalah: 

1. Desain Uji Coba 

           Uji coba produk dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji 

coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat 

layak digunakan atau tidak dan sejauh mana produk yang dibuat dapat 

mencapai sasaran. Produk yang baik minimal memenuhi dua kriteria, 
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yaitu kriteria pembelajaran (instructional criteria) dan kriteria 

penampilan (presentation criteria). Uji Coba dilakukan dua kali, yaitu: 

a. Uji ahli (expert judgement), untuk menguatkan dan meninjau ulang 

produk awal serta memberikan masukan perbaikan. Uji ahli ini 

ditujukan pada ahli materi  dan ahli media. 

b. Uji lapangan/ Pengguna (fied testing), sehingga uji coba mutu 

produk  yang dikembangkan benar-benar teruji secara empiris dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Uji coba ini dengan prest test dan 

post test dan kemudian di uji dengan tes „‟T‟‟.
8
 

2. Subyek Uji Coba 

             Subjek coba pada penelitian ini terdiri dari 2 reviewer dan 

peserta didik. Untuk uji perseorangan terdiri dari 1 guru multimedia 

sebagai ahli media dan 1 guru pengampu mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis 

sebagai ahli materi, sedangkan uji coba lapangan subjek uji cobanya 

adalah calon pengguna media pembelajaran yaitu peserta didik Kelas X 

di MAN 1 untuk mengetahui efektifitas produk. 

3. Jenis Data 

             Jenis  data  yang  dikumpulkan  disesuaikan  dengan  informasi 

yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Jenis data dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a. Data kualitatif 

                                                 
8
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru,132. 
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             Data ini diperoleh dari tanggapan ahli media dan ahli materi. 

Data kualitatif ini akan digunakan sebagai masukan dalam pengem-

bangan produk selanjutnya. 

b. Data kuantitatif 

             Data ini diperoleh dengan menggunakan instrumen 

berbentuk angket dan tes hasil belajar. Data berasal dari scorring 

masing-masing item angket yang diproses serta penjumlahan semua 

item yang diprosentase dan data tes hasil belajar berasal dari hasil 

belajar peserta didik melalui prest test dan post test. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

             Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain tes 

hasil belajar, kuisioner (angket), dan dokumentasi. Penjelasan dari teknik 

pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes Hasil Belajar 

             Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur hasil-hasil belajar 

yang dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu.
9
 Tes digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang hasil  prest-test dan post-test yang 

menunjukkan keefektifan hasil belajar peseta didik sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran berbasis website. 

                                                 
9
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2012), 223. 
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2. Angket (Questionnaire) 

             Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung. Angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon oleh responden.
10

Angket ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data tentang kevalidtan media pembelajaran berbasis 

website. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan 

dan saran dari subjek uji coba, untuk selanjutnya dianalisis dan 

digunakan sebagai revisi. 

3. Dokumentasi 

             Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
11

  

             Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen 

yang terkait dengan Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 

1 Ponorogo. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Visi, 

Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Struktur 

Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Sarana dan Prasarana 

                                                 
10

Ibid.,219. 
11

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), 183.  
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Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. Keadaan pendidik dan peserta 

didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

             Penelitian   pengembangan   ini disesuaikan dengan jenis dan sifat 

data. Teknik   analisis   data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk 

mempresentasikan hasil dari angket dan tes dengan mengelompokkan data, 

memaparkan atau mendeskripsikan data dalam bentuk narasi. Sedangkan 

analisis data kuantitatif yang diperoleh dari angkat dan tes yang dianalisis 

dengan statistic skala Likert untuk mengetahui kualitas produk serta dengan 

pest test dan post test kemudian Tes „‟T‟‟ untuk mengetahui efektivitas 

produk. 

1. Analisis Data Kualitatif 

             Model analisis data kualitatif yang digunakan adalah model 

Miles & Huberman. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.
12

 

a. Data reduction, yaitu reduksi data, berarti merangkum data- data  

yang  diperoleh,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan hal-

                                                 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2017), 133-135. 
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hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

b. Data  display  atau  penyajian  data,  dilakukan  dalam  bentuk uraian 

singkat, bagan, dan hubungan antar kategori 

c.  Conclusion drawing/ verivication, merupakan langkah terakhir 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan di reduksi.
13

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

             Data  kuantitatif  yang  diperoleh  melalui  angket yang diberikan 

kepada ahli media serta ahli materi dan tes yang diberikan kepada peserta 

didik Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS 2. Analisis 

data menggunakan skala Likert dianalisis dengan cara dibuat presentase 

dengan rumus analisis sebagai berikut
14

 

 

  
∑  

∑ 
 x 100 

Keterangan: 

P : Presentase 

∑x1 : Jumlah total skor yang diperoleh dari validator 

∑x : Jumlah Skor ideal 

 

             Kemudian peneliti dalam pemberian makna dimana pengambilan 

                                                 
13

Ibid., 133-135. 
14

Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), 313. 
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keputusan untuk merevisi media pembelajaran yang digunakan dan untuk 

menyatakan media pembelajaran valid serta layak di uji coba lapangan, 

memiliki kriteria dalam tabel sebagai berikut:
15

 

Tabel 3.2  

Presentase Validitas Produk 

Persentase                             Tingkat Kevalidan 

80 – 100%                              Valid / tidak revisi 

60 – 79%                          Cukup valid / tidak revisi 

40 – 59%                     Kurang valid / revisi sebagian 

0 – 39%                                Tidak valid / revisi 

 

             Setelah media pembelajaran berbasis website diyatakan valid 

oleh validator, langkah selanjutnya Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 diberikan tes berupa prest test dan post test untuk 

mengetahui Efektifitas Media Pembelajaran Berbasis Website Pada 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo dengan 

menggunakan analisis uji tes “T”. prasyat uji tes „‟T‟‟ yaitu harus uji 

normalitas dan uji homogenitas.
16

 Adapun langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

             Uji normalitas data yang paling sederhana adalah membuat 

grafik distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, 

                                                 
15

Turmudi, Metode Statistika (Malang:UIN Malang Press, 2008), 214. 
16

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2011), 152. 
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maka pengujian normalitas daa sangat tergantung pada kemampuan 

data dalam mencermati plotting data. Jika jumlah daa cukup banyak 

dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), 

maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah.
17

 

             Untuk menghindari kesalahan tersebut, uji normalitas data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji lilifors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho   :  Data berdistribusi normal 

Ha   :  Data berdistrbusi tidak normal 

2) Menghitung Mean dan Standar Deviasi. 

3) Menghitung nilai fkb (frekuensi kumulatif bawah) 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n) 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus Z= ( X- ) /   dimana: 

X = nilai asli  

   rata-rata 

   simpangan baku (standar deviasi) 

7) Menghitung P  Z 

Probabilitas nilai Z dapat dicari pada tabel Z, pada taraf signifikan 

yang terletak pada leher tabel. Untuk negatif ada di kolom luas di 

                                                 
17

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), 204. 
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luar Z, dan untuk nilai positif ada di kolom luas antara rata-rata 

dengan Z+ 0,5. 

8) Mengitung nilai L dengan tabel lilifors, dengan kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Lmax > Ltabel 

Terima Ho jika Lmax < Ltabel 

             Dari hasil penjumlahan,
18

 dapat disimpulkan bahwa data 

hasil belajar Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol IPS 2 

secara keseluruhan data berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Data 

             Uji homogenitas diperlukan sebelum membandingkan 

beberapa kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih untuk menguji 

homogenitas variansi dalam membandingkan dua kelompok atau 

lebih.
19

 

             Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk uji 

homogenitas adalah uji Herley, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho = Data berdistribus normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi dua kelompok 

3) Menghitung standar deviasi X1 dan X2 

4) Menghitung rumus Harley, yaitu: F(max) = 
      

      
 

                                                 
18

Lihat Lampiran 03. 
19

Retno Widyaningrum, Statistika, 212. 
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5) Membandingkan F (max) hasil hitungan dengan F (max) tabel 

dengan db = (N-1: 2) pada taraf signifikan 5%. 

6) Menguji hipotesis 

Ho ditolak jika F(max)hitung > F(max)tabel 

Ho diterima jika F(max)hitung < F(max)tabel 

             Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,
20

 

diketahui F(max)hitung sebesar 1,7607361951. Kemudian 

dikonsultasikan pada tabel dengan taraf signifikan 5% didapatkan 

nilai tabel adalah 2,40. Sehingga F(max)hitung < F(max)tabel 

(1,7607361951<  3,54), maka Ho diterima dan data tersebut adalah 

homogen. 

             Setelah  prasyat uji tes „‟T‟‟ yaitu harus uji normalitas dan uji 

homogenitas selasai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah uji tes 

„‟T‟‟. Adapun rumus tes “T” adalah sebagai berikut:    
      

       
 

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari mean Kelas Eksperimen X IPA 2 X1 dan Kelas Kontrol X 

IPS 2 X2 dengan rumus: 

   
∑   

  
                  

∑   

  
 

Keterangan: 

   atau       = Mean yang dicari 

                                                 
20

Lihat Lampiran 04.  
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∑    atau ∑    = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari 

masing-masing interval dengan frekuensinya. 

N                           = Banyaknya subyek yang diteliti 

b. Mencari Standar Deviasi skor Kelas Eksperimen X IPA 2 X1 dan 

Kelas Kontrol X IPS 2 X2 dengan rumus: 

     √∑    

  
  

∑   

  

 

                  √∑    

  
  

∑   

  

 

   

Keterangan: 

    atau             = Standar Deviasi 

∑     atau ∑     = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan Xˊ² 

∑    atau ∑       = Jumlah hasil perkalian antara masing-masing  

interval dengan Xˊ1 atau Xˊ2 

N                            = Banyaknya subyek yang diteliti 

c. Mencari Standar Error mean Kelas Eksperimen X IPA 2 X1 dan 

Kelas Kontrol X IPS 2 X2 dengan rumus: 

      
   

 √    
                                 

   

 √    
 

Keterangan: 

     atau         = Standart Error Of  Mean 

    atau            = Standar Deviasi 

                            = Banyaknya subyek yang diteliti 

d. Menghitung standar error perbedaan antara mean Kelas Eksperimen 

X IPA 2 X1 dan Kelas Kontrol X IPS 2 X2 dengan rumus: 
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          √              

Keterangan: 

      atau       = Standart Error of Mean 

e. Setelah ditemukan mean dan standar deviasinya, kemudian mencari 

nilai T dengan rumus  

   
        

         
 

f. Interpretasi 

             Dalam interpretasi ini yaitu jika t yang dihitung seperti 

rumus di atas disimbolkan deng tₒ (t observasi) maka t yang 

didapatkan dari tabel nilai t disimblkan dengan   . 

1) Jika tₒ ≥    maka Ho ditolak atau Ha diterima berarti perbedaan 

mean dari kedua sampel itu adalah perbedaan yang signifikan. 

2) Jika tₒ ≤    maka Ho diterima atau Ha ditolak berarti tidak ada 

perbedaan mean dua sampel tersebut.
21

 

             Selanjutnya untuk mencari harga “T” dalam tabel nilai “T”, 

maka terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan degrees of 

freedomnya (diberi lambang df), atau diperhitungkan derajat 

kebebasannya (diberi lambang db), dengan menggunakan rumus df 

atau db = N1 + N2 – 1, dimana:  

df atau db     = degree of freedom atau derajat kebebasan 

N1 = Banyaknya subyek kelompok 1 (Peserta Didik Kelas   

Eksperimen X IPA 2) 

                                                 
 

21
Retno Widyaningrum, Statistika, 152 



58 

 

 

N2   =   Banyaknya subyek kelompok 2 (Peserta Didik Kelas Kontrol 

X IPS 2) 

             Setelah dikonsultasikan pada tabel nili “T”, ternyata 

seandainya dalam tabel tersebut tidak dijumpai df atau db sebesar 

angka yang dimaksud, dengan demikian digunakan df atau db yang 

terdekat.
22

 

             Setelah mengetahui perhitungan rumus diatas, peneliti akan 

mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik 

Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS 2 yang 

diajarkan mengunakan media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo dengan 

hipotesis. 

             Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara 

terhadap suatu permasalahan penelitian. Kata „‟dugaan sementara‟‟ 

menunjukan bahwa suatu hipotesis harus dibuktikan kebenarannya, 

apakah dapat diterima menjadi suatu pernyataan yang permanen atau 

tidak. Jika tidak, hipotesis tersebut harus ditolak, sehingga tidak 

dapat digunakan lebih lanjut.
23

 

             Metode statistika pengujian hipotesis dilakukan mengunakan 

berbagai metode sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan. 

Dalam pengujian hipotesis terdapat kemungkinan kekeliruan, baik 

                                                 
22

Ibid., 152. 
23

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2014), 197. 
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dalam menerima hipotesis yang seharusnya ditolak ataupun dalam 

menolak hipotesis yang seharusnya diterima.
24

 

             Untuk memudahkan jalan bagi peneliti, penulis mengajukan 

hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

H0  :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Peserta 

Didik Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS 2 

yang diajar mengunakan media pembelajaran berbasis 

website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 

Ponorogo.    

H0  :   terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Peserta Didik 

Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X IPS 2 yang 

diajar mengunakan media pembelajaran berbasis website 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo

                                                 
24

Mohammad Ali, Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Penelitian 

Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), 296. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                           

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

             Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo dengan nomor statistik 

Madrasah 311350217031 berstatus Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 

merupakan relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 

              Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo menempati areal seluas 13. 

451 M
2
 di dataran rendah wilayah perkotaan sehingga memungkinkan 

perkembangan madrasah yang prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo 

memiliki 21 kelas rombongan belajar dengan 591 peserta didik dari kelas 

X sampai kelas XII.  Keberadaan siswa ini  dilayani oleh 55 pendidik (37 

berstatus PNS dan 18 orang non PNS) dan 19 orang karyawan/karyawati 

(8 orang berstatus PNS dan 11 orang non PNS). 

             Sejak berdiri tahun 1981 MAN 1 Ponorogo telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu:  

a. Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 – 1987 

b. Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 – 1991 

c. Drs. H. Mahmuddin Danuri Tahun 1991 – 1999 

d. H. Kustho, BA Tahun 1999 – 2002 

60 
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e. H. Chozin, SH, Tahun 2002 – 2005 

f.  H. Fathoni Yusuf, S.Ag Tahun 2005– 2009 

g. H. Wahib Tri Samanhudi Tahun 2009– 2009 

h. Muhammad Kholid, MA Tahun 2009– 2012 

i.  Drs. Purwanto       Tahun 2012- sekarang 

 

             Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo menyediakan tiga program 

studi yang dapat dipilih oleh setiap peserta didik. Ketiga program studi 

tersebut adalah :Program Alam (IPA), Program Sosial (IPS), Program 

Agama. 

  Didalam prakteknya kiprah MAN 1 Ponorogo sama sebagaimana 

SMA lainnya, hanya saja karena MAN 1 Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan Kementrian Agama, maka 

dalam realisasinya ada
 
sedikit perbedaan dalam hal muatan kurikulumnya 

yaitu jumlah jam untuk pendidikan agama mendapat porsi lebih banyak 

dibandingkan dengan SMA pada umumnya.
1  

  
           Dengan demikian MAN 1 Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan yang seimbang dalam muatan kurikulum, karena disamping 

peserta didik diberi pendidikan umum secara memadai juga diberikan 

pendidikan agama yang cukup. 

 

                                                 
1
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor:01/D/15-IV/2019. 
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2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

             MAN 1 Ponorogo beralamatkan di Kelurahan Kertosari, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Arief 

Rahman Hakim nomor 02. Keseluruhan wilayah 13.451 M
2
. Selain untuk 

pemukiman penduduk, sebagian juga merupakan kawasan persawahan 

yang memiliki potensi untuk tanam padi, tebu serta polowijo.
2
 

             Sebagai institusi pendidikan ditengah-tengah masyarakat 

kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, menempati area yang 

strategiss di tepi jalur utama akses BUS antar kota, sehingga 

keberadaannya mudah terakses oleh semua elemen masyarakat pengguna 

pendidikan di beberapa kecamatan, yang memiliki daya tarik berada di 

wilayah kota.  

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

             Terwujudnya lulusan yang Berakhlakul Karimah, 

berkecakapan hidup, dan berkualitas di bidang Imtak dan Iptek serta 

peduli terhadap lingkungan. Indikator: 

1. Berakhlakul karimah : 

             Memiliki prilaku yang santun dan menjunjung tinggi nilai 

kebenaran, menjauhi sikap dan prilaku yang buruk baik menurut 

norma agama maupun sosial kemasyakatan. 

 

                                                 
2
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor: 02/D/15-IV/2019. 
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2. Berkecakapan hidup 

             Terampilan dalam bermasyarakat dan memiliki bekal 

keterampilan untuk kehidupannya. 

3. Berkualitas dibidang Imtak dan Iptek 

             Memiliki ilmu yang berkualitas dalam penguasaan Iptek 

dan mampu melaksanakan ibadah secara baik. 

4. Peduli terhadap lingkungan 

             Berperilaku santun terhadap lingkungan dengan cara 

mengimplementasikan rasa cinta dan peduli lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Program Penyelenggara Keterampilan  

             Mewujudkan lulusan yang mempunyai keterampilan yang 

memiliki kecakapan abad 21 di bidang Animasi, Multimedia 

pembelajaran, Desain Grafis, Perkantoran, Tata Boga dan Tata 

Busana. 

b. Misi Madrasah 

1) Peserta Didik, Ilmu yang „Amaliyah. 

2) Membiasakan Peserta Didik, beramal yang Ilmiyah.  

3) Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT. 

4) Melaksanakan Budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud 

pelestarian  terhadap lingkungan. 

5) Melaksanakan Program Keterampilan sesuai dengan kebutuhan 

DU/DI. 
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c. Tujuan Madrasah 

1) Peningkatan kualitas sikap dan amaliyah keagamaan Islam warga 

Madrasah dari pada sebelumnya. 

2) Peningkatan kepedulian warga Madrasah terhadap kebersihan dan 

keindahan lingkungan Madrasah dari pada sebelumnya. 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana dan fasilitas 

yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 

4) Meningkatkan pembinaan tim olimpiade mata pelajaran hingga 

mampu bersaing di ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian 

Agama. 

5) Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian Nasional sebesar 0,50 dari 

tahun sebelumnya. 

6) Menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi tantangan DU/DI 

dibidang IT. 

7) Mampu mengadakan ruang multimedia pembelajaran untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar. 

8) Mengembangkan model Pembelajaran lingkungan hidup lintas mata 

pelajaran. 

9) Mengembangkan model Pembelajaran lingkungan hidup lintas mata 

pelajaran. 

10) Penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan 

hidup yang ada di masyarakat sekitar. 
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11) Pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya  

12) Pengembangan Pendidikan Ketrampilan yang terdiri dari 

Multimedia pembelajaran, Desain grafis, Animasi, perkantoran, 

Tata Boga, Tata Busana dan seni kriya. 

13) Menyiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, inovasi dengan 

pendidikan intrepreneur. 

14) Menyiapkan lulusan yang berkompeten di bidang  Animasi, 

Multimedia pembelajaran, Desain Grafis, Perkantoran, Tata Boga 

dan Tata Busana.
3
 

4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

             MAN 1 Ponorogo merupakan lembaga formal dan dibawah 

naungan KEMENAG, maka dari itu untuk mempermudah melaksanakan 

dan menjalankan program-program kerja secara baik dan totalitas, 

mencapai tujuan yang sudah direncanakan, maka disusun struktur 

organisasi.
4
 

             Struktur organisasi MAN 1 Ponorogo terdiri dari Komite 

Pendidikan, Kepala Sekolah, Kaur. Tata Usaha, Waka Kesiswaan, Waka 

Humas, Waka Kurikulum, Waka Sarana Prasarana, Koord BP, Koord 

Lab Komputer, KA. Lab Perpustakaan, KA. Lab Biologi, KA. Lab 

Fisika, KA. Lab Kimia, Dewan Guru dan Siswa-Siswi. 

 

 

                                                 
3
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor:03/D/15-IV/2019. 

4
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor:04/D/22-IV/2019. 
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5. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

             Sarana prasana adalah salah satu komponen yang menunjang 

dalam proses kegiatan pengajaran. Dengan adanya sarpras yang 

memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga 

tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal sebagaimana yang 

diharapkan.
5
 

             Sarana dan prasarana yang ada di MAN 1 Ponorogo 

meliputi:Ruang Kelas Sebanyak 21, Perpustakaan 1, Laboratorium IPA 2, 

Komputer 3, Ruang Pimpinan 1, Ruang Pendidik 1, Tempat Ibadah 1, 

Ruang UKS 1, Gudang 14, Ruang Tata Busana 1, dan Ruang Tata Boga 

1. 

6. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik Madrasah Aliayh Negeri 1 

Ponorogo 

             Secara keseluruhan pendidik dan karyawan di MAN 1 Ponorogo 

berjumlah 74 orang. Sedangkan peserta didik MAN 1 Ponorogo 

berjumlah 602 peserta didik, yang terdiri dari kelas X ada 225 peserta 

didik, kelas XI ada 185 peserta didik, dan kelas XII ada 192 peserta 

didik.
6
 

 

 

 

                                                 
5
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor:05/D/22-IV/2019. 

6
Lihat lampiran transkip dokumentasi nomor:06/D/22-IV/2019. 
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B. Hasil Penelitian  

             Hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan 

produk berupa media pembelajaran berbasis website pada pembelajaran Al-

Qur‟an Hadis, dilaksanakan di MAN 1 Ponorogo. Ekspolasi hasil penelitian 

ini dilakukan dengan tiga langkah. Langkah-langkah tersebut adalah need 

analyzed tentang pendidik kurang memanfaatkan ketersediaan sarana 

prasana yang ada dalam pembelajaran yang mengakibatkan kurangnya minat 

peserta didik terhadap pelajaran keagamaan yaitu Al-Qur‟an Hadis, 

mengkaji teori yang relevan, dan menyusun instrument, masing-masing 

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

             Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses pembelajaran 

pendidik yang masih bersifat konvensional (hanya menggunakan buku 

teks dalam mengajar), metode yang sering digunakan adalah metode 

ceramah dan kurang memanfaatkan ketersediaan sarana prasana yang ada 

yang mengakibatkan kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran 

keagamaan yaitu Al-Qur‟an Hadis. 

             Media pembelajaran berbasis website yang dikembangkan 

berdasarkan analisis kebutuhan dari informasi tentang sarana prasana 

yang memadai berupa koneksi wifi, pembelajaran yang bersifat 

konvensional dan kurang memanfaatkan ketersediaan sarana prasana 

yang ada yang mengakibatkan kurangnya minat peserta didik terhadap 

pelajaran keagamaan.  
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             Hal ini terjadi pada salah satu pelajaran keagamaan yaitu Al-

Qur‟an Hadis. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara. 

Data yang diperoleh dalam studi pendahuluan sebagai berikut: 

wawancara dengan waka sarana prasana mendapatkan informasi di ruang 

pendidik, beberapa jawaban mengenai sarana prasarana “bahwa sekolah 

ini menyediakan berbagai fasilitas guna menunjang kelancaran proses 

belajar mengajar peserta didik antara lain: Laboratorium Komputer, 

Kamera, Wifi, dan lain sebagainya. Salah satu komponen yang berperan 

penting, yaitu jaringan Wifi. Wifi di MAN 1 Ponorogo terbilang 

memadai, dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan peserta didik, 

pendidik, serta karyawan dalam hal yang berhubungan dengan akses 

internet. Salah satu program gemilang pertama kali dari sekolah tersebut, 

yakni terselenggaranya kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) 

Semester 1 Tahun ajaran 2018/2019 berbasis Android dan CBT 

(Computer Based Test).” 

              Kemudian wawancara dengan Pendidik Pengampu Pelajaran Al-

Qur‟an Hadis Kelas X mendapatkan informasi berupa jawaban “Saya 

dalam mendidik masih bersifat konfensional (hanya menggunakan buku 

teks dalam mengajar) dan metode yang sering digunakan adalah metode 

ceramah” dan wawancara dengan Peserta Didik Kelas X mendapatkan 

informasi “saya merasa pelajaran keagamaan yang sampai saat ini 

dilaksanakan masih bersifat konvensional dan kurang memanfaatkan 

ketersediaan sarana prasana yang ada yang mengakibatkan kurangnya 
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minat peserta didik terhadap pelajaran keagamaan. Hal ini terjadi pada 

salah satu pelajaran keagamaan yaitu Al-Qur‟an Hadis.” 

             Berdasarkan jawaban wawancara tersebut, supaya sarana 

prasarana yang tersedia dilingkungan MAN 1 Ponorogo salah satunya 

yaitu koneksi wifi dapat memiliki nilai fungsi ketika proses belajar-

mengajar serta dapat memberikan solusi pembelajaran keagamaan yang 

bersifat konvensional (hanya menggunakan buku teks dalam mengajar) 

dan metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, maka perlu 

adanya pengembangan media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qu‟an Hadis. 

2. Pengembangan Produk 

             Pengembangan Produk dengan mendesain media pembelajaran 

berbasis website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis melalui blogger. 

Media pembelajaran berbasis website berdasarkan informasi dari peserta 

didik Kelas X, sarana dan prasarana berupa koneksi wifi, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan kebutuhan pendidik pengampu pelajaran 

Al-Qur‟an Hadis Kelas X. Pembuatan desain awal media pembelajaran 

berbasis website melalui blogger dengan log in  menggunakan email 

sebagai syarat awal untuk dapat masuk dalam aplikasi website tersebut.   

             Selanjutnya dimulai dengan menentukan konsep dan tema yang 

akan digunakan. Konsep dan tema yang dipilih merupakan gambaran 

yang akan mewakili ide dari pengembangan yang disesuaikan dengan 

hasil pengumpulan informasi pada tahap sebelumnya, yang diharapkan 
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dapat sesuai dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik guna 

meningkatkan hasil belajar serta dapat tercapainya tujuan pembelajaran 

Al-Qur‟an Hadis Kelas X di MAN 1 Ponorogo.  

3. Pengembangan Bentuk Produk  

             Produk diawali dengan pembuatan tampilan menu dalam website 

yang berisi Home (Beranda/Tampilan Utama), Kompetensi Inti,  

Kompetensi Dasar, Kompetensi Lanjutan, Penilaian dan Evaluasi. 

Dengan tampilan sebagai berikut: 

a. Home (beranda/tampilan utama) 

             Home Media pembelajaran berbasis website memiliki 

tampilan yang terdiri profil pertama media pembelajaran berbasis 

website, profil kedua media pembelajaran berbasis website, tampilan 

media pembelajaran berbasis website bagian atas secara umum, dan 

tampilan media pembelajaran berbasis website bagian bawah secara 

umum sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Tampilan Profil Pertama Media pembelajaran Berbasis Website 
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Gambar 4.2  

Tampilan Profil Kedua Media pembelajaran Berbasis Website 

 

 

Gambar 4.3 

Tampilan Atas Secara Umum 
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Gambar 4.4 

Tampilan Bawah Secara Umum 

 

                    

b. Kompetensi Inti 

             Kompetensi inti pada media pembelajaran berbasis website 

ini mengacu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

Kelas X 

c. Kompetensi Dasar 

             Kompetensi dasar pada media pembelajaran berbasis website 

ini mengacu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

Kelas X  

d. Kompetensi Lanjutan 

             Kompetensi lanjutan pada media pembelajaran berbasis 

website ini berisi menu tentang indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, media pembelajaran pembelajaran/alat, bahan, 

dan sumber serta materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 
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yang mengacu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis 

Kelas X dengan tampilan sebagai berikut:  

Gambar 4.5 

Isi Menu Kompetensi Lanjutan Media pembelajaran Berbasis 

Website 

 

e. Penilaian  

             Penilaian yang dimaksud pada media pembelajaran berbasis 

website ini mengacu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang terdiri 

dari instrumen penilaian kompetensi 1,2,3, dan 4 dengan isi menu 

tampilan sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Isi Menu Penilaian Media pembelajaran Berbasis Website 
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f. Evaluasi 

             Evaluasi dalam media pembelajaran berbasis website berisi 

soal prest test dan soal post test yang digunakan untuk mengetaui 

efektivitas dari media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo. 

Gambar 4.7 

Isi Menu Evaluasi Media pembelajaran Berbasis Website 

 

 

             Media pembelajaran berbasis website ini dilengkapi dengan 

link Institut Agama Negeri Ponorogo dan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo sebagai link informasi dari institusi yang mudah diakses 

pada website ini. Website ini juga dilengkapi dengan link media 

pembelajaran sosial yang terdiri dari facebook, youtube, instragram, 

dan email untuk memperkaya ilmu pengetahuan serts informasi di 

era digital ini. Dengan tampilan sebagai berikut:   
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Gambar 4.8 

Tampilan Link IAIN Ponorogo dan MAN 1 Ponorogo 

 

  

Gambar 4.9 

Tampilan Link Sosial Media pembelajaran  
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4. Penilaian Produk Oleh Ahli 

             Produk yang telah diselesaikan dan telah selesai dikembangkan 

berupa media pembelajaran berbasis website. Produk terlebih dahulu 

dilakukan pengecekan dan penilaian oleh para ahli sebelum produk 

tersebut di uji coba lapangan terhadap peserta didik kelas X di MAN 1 

Ponorogo. Pengecekan produk berupa tampilan media pembelajaran 

berbasis website menu dan isi materi pelajaran Al-Qur‟an Hadis. 

             Supaya mengetahui kelebihan dan kelemahan dari produk yang 

telah dikembangkan maka dilakukan penilaian (validasi) oleh ahli 

kompeten di bidangnya. Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli 

media pembelajaran. Data validasi oleh ahli materi dan ahli media 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli Materi Tahap Pertama 

             Validasi yang dilakukan oleh ahli materi mencakup aspek isi 

(content) materi yang disajikan dalam media pembelajaran berupa 

media pembelajaran berbasis website. Ahli materi dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis website adalah Slamet 

Mujianto, M.Pd. Pendidik pengampu Al-Qur‟an Hadis Kelas X 

MAN 1 Ponorogo. Validasi tahap pertama dilakukan pada tanggal 1 

April 2019 Yang bertempat di ruang pendidik MAN 1 Ponorogo. 

             Ahli materi mengevaluasi produk media pembelajaran 

berbasis website yang dikembangkan serta memberikan masukan 

berupa komentar dan saran demi perbaikan media pembelajaran ke 
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arah yang lebih baik. Adapun validasi ahli materi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Penilaian Ahli Materi Tahap Pertama 

No Indikator Nilai Kriteria 

1 Tujuan pembelajaran dipaparkan 

dengan jelas 

4 Baik 

2 Tujuan pembelajaran sesuai 

dengankompetensi inti 

3 Cukup 

3 Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar 

3 Cukup 

4 Terdapat relevansi antara 

penggunaan media pembelajaran 

dengan materi 

3 Cukup 

5 Isi materi sudah sesuai dengan 

tujuan Pembelajaran 

3 Cukup 

6 Cakupan materi yang diberikan 

sudah Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2 Kurang 

7 Kedalaman isi materi dalam 

media pembelajaran sudah baik 

3 Cukup 

8 Jumlah materi yang diberikan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

2 Kurang 

9 Bahasa yang digunakan sudah 

baik 

4 Baik 

10 Redaksi dalam media sudah 

cukup jelas 

2 Kurang 

Jumlah 27  

 

             Hasil penilaian ahli materi pada tahap pertama memperoleh 

nilai 27 dengan nilai presentase 54 % . Pedoman untuk memberikan 

makna dan pengambilan keputusan dari data kuantitatif ke kualitatif, 

maka produk media pembelajaran berbasis website dikembangkan 
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termasuk kategori kurang valid adapun point yang harus diperbaiki 

antara lain : materi tentang kedudukan Al-Qur‟an perlu diberi dalil 

dari Al-Qur‟an sebagai dasar serta penguat dari materi tersebut 

b. Revisi Ahli Materi Tahap Pertama 

             Data yang diperoleh dari ahli materi terhadap produk media 

pembelajaran berbasis website yang telah dikembangkan kemudian 

dijadikan acuan kelayakan terhadap media pembelajaran berbasis 

website. Adapun revisi dari ahli materi terkait media pembelajaran 

berbasis website terlampir di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
7
 

c. Validasi Ahli Materi Tahap Kedua 

             Validasi tahap kedua dilakukan setelah tahap validasi 

pertama. Komentar dan saran dari ahli materi pada tahap pertama 

kemudian dijadikan bahan acuan untuk melakukan perbaikan. Hasil 

validasi menunjukan pada bagian mana yang masih kurang tepat dan 

perlu diperbaiki. Validasi pada tahap kedua ini dilakukan pada 

tanggal 8 April 2019 yang dilakukan di ruang pendidik MAN 1 

Ponorogo. Hasil penilaian ahli materi pada tahap kedua dapat dilihat 

tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Penilaian Ahli Materi Tahap Kedua 

No Indikator Nilai Kriteria 

1 Tujuan pembelajaran dipaparkan 

dengan jelas 

5 Sangat Baik 

                                                 
7
Lihat Lampiran 07. 
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2 Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi inti 

5 Sangat Baik 

3 Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar 

5 Sangat Baik 

4 Terdapat relevansi antara 

penggunaan media pembelajaran 

dengan materi 

4 Baik 

5 Isi materi sudah sesuai dengan 

tujuan Pembelajaran 

5 Sangat Baik 

6 Cakupan materi yang diberikan 

sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

4 Baik 

7 Kedalaman isi materi dalam 

media pembelajaran sudah baik 

4 Baik 

8 Jumlah materi yang diberikan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

4 Baik 

9 Bahasa yang digunakan sudah 

baik 

3 Cukup  

10 Redaksi dalam media 

pembelajaran sudah cukup jelas 

3 Cukup 

Jumlah 42  

 

             Hasil penilaian ahli materi pada tahap pertama memperoleh 

nilai 42 dengan nilai presentase 84 %. Pedoman untuk memberikan 

makna dan pengambilan keputusan dari data kuantitatif ke kualitatif, 

maka produk media pembelajaran berbasis website dikembangkan 

termasuk kategori valid dan layak untuk di uji coba lapangan kepada 

peserta didik kelas X MAN 1 Ponorogo. 

d. Revisi Ahli Materi Tahap Kedua 

             Data yang diperoleh dari ahli materi pada tahap kedua 

berupa penilaian terhadap produk media pembelajaran berbasis 

website yang dikembangkan kemudian dijadikan acuan dalam 
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pembelajaran. Komentar dan saran yang diberikan oleh ahli materi 

juga menjadi dasar dalam perbaikan sehingga layak menjadi media 

pembelajaran berbasis website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis. 

Adapun perbaiki akhir sebagai berikut: penambahan ayat Al-Qur‟an 

yang digunakan sebagai dasar tentang materi kedudukan Al-Qur‟an.  

e. Validasi Ahli Media pembelajaran Tahap Pertama 

             Validasi yang dilakukan oleh ahli media pembelajaran 

mencakup aspek tampilan yang disajikan dalam media pembelajaran 

berupa media pembelajaran berbasis website. Ahli media 

pembelajaran dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

website adalah Mashuri, M.Sc. Pendidik Multimedia pembelajaran 

MAN 1 Ponorogo. Validasi tahap pertama dilakukan pada tanggal 1 

April 2019 Yang bertempat di ruang multimedia pembelajaran MAN 

1 Ponorogo. 

             Ahli media pembelajaran mengevaluasi produk media 

pembelajaran berbasis website yang dikembangkan serta 

memberikan masukan berupa komentar dan saran demi perbaikan 

media pembelajaran ke arah yang lebih baik. Hasil penilaian ahli 

media pembelajaran pada tahap kedua dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Penilaian Ahli Media pembelajaran Tahap Pertama 

No Indikator Nilai Kriteria 

1 Menu-menu yang ada dalam 

website mudah di pahami 

4 Baik 
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2 Tulisan teks yang digunakan 

pada menu dalam website mudah 

di pahami 

3 Cukup 

3 Hasil pencarian dapat 

ditampilkan secara cepat 

3 Cukup 

4 Website dapat diakses dengan 

mudah 

3 Cukup 

5 Alamat website mudah diingat 3 Cukup 

6 Penggunaan Bahasa dalam 

media pembelajaran sudah baik 

2 Kurang 

7 Tampilan background menarik 3 Cukup 

8 Kemudahan dalam pengunaan 2 Kurang 

9 Tingkat kreativitas pada desain 

media pembelajaran berbasis 

website  

4 Baik 

10 Kekontrasan warna background 

dengan tulisan 

2 Kurang 

Jumlah 29  

 

             Hasil penilaian ahli media pembelajaran pembelajaran pada 

tahap pertama memperoleh nilai 29 dengan nilai presentase 58 %. 

Pedoman untuk memberikan makna dan pengambilan keputusan dari 

data kuantitatif ke kualitatif, maka produk media pembelajaran 

berbasis website dikembangkan termasuk kategori kurang valid 

adapun point yang harus diperbaiki antara lain : Tampilan warna 

background utama kurang berpadu dengan tulisan link IAIN 

Ponorogo dan MAN 1 Ponorogo pada media pembelajaran berbasis 

website.  
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f. Revisi Ahli Media pembelajaran pembelajaran Tahap Pertama 

             Data yang diperoleh dari ahli media pembelajaran terhadap 

produk media pembelajaran berbasis website yang telah 

dikembangkan kemudian dijadikan acuan kelayakan terhadap media 

pembelajaran berbasis website. Adapun revisi dari ahli media 

pembelajaran terkait media pembelajaran berbasis website sebagai 

berikut: 

Gambar 4.13 

Background Media pembelajaran Berbasis Website Sebelum 

Direvisi 

 

 

Gambar 4.14 

Background Media pembelajaran Berbasis Website Sesudah Direvisi 
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g. Validasi Ahli Media pembelajaran pembelajaran Tahap Kedua 

       Validasi tahap kedua dilakukan setelah tahap validasi pertama. 

Komentar dan saran dari ahli media pembelajaran pada tahap 

pertama kemudian dijadikan bahan acuan untuk melakukan 

perbaikan. Hasil validasi menunjukan pada bagian mana yang masih 

kurang tepat dan perlu diperbaiki. Validasi pada tahap kedua ini 

dilakukan pada tanggal  8 April 2019 yang dilakukan di ruang 

multimedia pembelajaran MAN 1 Ponorogo. Hasil penilaian ahli 

media pembelajaran pada tahap kedua dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Penilaian Ahli Media pembelajaran Tahap Kedua 

No Indikator Nilai Kriteria 

1 Menu-menu yang ada dalam 

website mudah di pahami 

4 Baik 

2 Tulisan teks yang digunakan 

pada menu dalam website mudah 

di pahami 

4 Baik 

3 Hasil pencarian dapat 

ditampilkan secara cepat 

4 Baik 

4 Website dapat diakses dengan 

mudah 

3 Cukup 

5 Alamat website mudah diingat 4 Baik 

6 Penggunaan Bahasa dalam media 

pembelajaran sudah baik 

3 Cukup 

7 Tampilan background menarik 5 Sangat Baik 

8 Kemudahan dalam pengunaan 4 Baik 

9 Tingkat kreativitas pada desain 

media pembelajaran berbasis 

website 

4 Baik 
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10 Kekontrasan warna background 

dengan tulisan 

5 Sangat Baik 

Jumlah 40  

 

             Hasil penilaian ahli media pembelajaran pada tahap pertama 

memperoleh nilai 40 dengan nilai presentase 80 %. Pedoman untuk 

memberikan makna dan pengambilan keputusan dari data kuantitatif 

ke kualitatif, maka produk media pembelajaran berbasis website 

dikembangkan termasuk kategori valid dan layak untuk di uji coba 

lapangan kepada peserta didik Kelas X MAN 1 Ponorogo. 

h. Revisi Ahli Media pembelajaran pembelajaran Tahap Kedua 

             Data yang diperoleh dari ahli media pembelajaran pada 

tahap kedua berupa penilaian terhadap produk media pembelajaran 

berbasis website yang dikembangkan kemudian dijadikan acuan 

dalam pembelajaran. Komentar dan saran yang diberikan oleh ahli 

materi juga menjadi dasar dalam perbaikan sehingga layak menjadi 

media pembelajaran berbasis website pada pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadis. Adapun perbaiki akhir sebagai berikut: 

Gambar 4.16 

Background Media pembelajaranBerbasis Website Revisi Akhir 
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5. Uji Coba Produk 

             Tahap ujian coba ini dilakukan dengan uji coba lapangan untuk 

mengetahui efektivitas atau tidak media pembelajaran berbasis website 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo mengunakan 

Prest Test dan Post Test kemudian tes „‟T”. Adapun sampel Kelas X 

yang digunakan yaitu Kelas X IPA 2 sebagai Kelas Eksperimen dan 

Kelas X IPS 2 sebagai Kelas Kontrol.  

             Prest test dilakukan sebelum peserta didik memulai 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

website yang dikembangkan. Dengan tujuan megetahui hasil belajar 

kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Ketuntasan minimal 

peserta didik pelajaran Al-Qur‟an Hadis Kelas X MAN 1 Ponorogo 

adalah skor 75. Item soal yang diujikan sejumlah 10 soal. Adapun hasil 

nilai yang diperoleh pada prest test ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Nilai Prest Test Kelas Eksperimen X IPA 2 

NO NAMA Nilai 
KETUNTASAN 

YA TIDAK 

1 AMALIA CHANTIKA MARY 90    

2 ANUUT APRILIA FEBYANA 50    

3 ARNI RAFIKA APRILIANI 50    

4 ASTRI NILAMSARI 60    

5 AYU NUR WIDYAWATI 80    

6 BAYU RANDY SAJIWO 40    

7 
CAECILIA OKTAVIA 

SEPTIANA PUTRI 
50 

   

8 DHEA ANANDA 50    
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9 DIALES GAALENDS 90    

10 DIMAS ADI CAHYANTO 60    

11 FIAN NURADITYA 90    

12 INTAN DWI AYU KARTIKA 40    

13 JULIA DEWANGGI 80    

14 
M. MEIHANDIKA DENI 

PRATAMA 
50 

   

15 
MAHETA PURWANING 

ASTUTI 
60 

   

16 MAHMUDI 30    

17 
MARCHELLIANTICA 

PRASETYANY 
90 

   

18 MARIA ABIDAH RIFIAT 50    

19 
MOHAMAD FAIZAL 

NORHAVID 
60 

   

20 
MUZDALIFAH KHOLIFATUL 

JANNAH 
40 

   

21 
NABILLA AMANDA 

FIRDAUS 
40 

   

22 
NIKMATUL LAILIYAH NUR 

FADHILAH 
60 

   

23 
PUPUT MAR'ATUS 

SHOLIHAH 
80 

   

24 RINA SUSANTI 60    

25 RIZKI NURDIANA 80    

26 
SELSYA SURVIANDA 

YU'ANT TINAYA 
50 

   

27 SHELLY PUTRI WAHYU W. 90    

28 SHOFIA NISA' SALSABILA 40    

29 SYAHRUL MAULA 'AZMI 40    

30 TITIN MARDIAN SAPUTRI 80    

31 UMMU `ATHIYAH HALIZAH 50    

32 VINA NIHAYATUL KHUSNA 80    

Jumlah 1960 11 21 

Rata-Rata 61,25   
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Tabel 4.18 

Hasil Nilai Prest Test Kelas Kontrol X IPS 2 

NO NAMA 
Nilai KETUNTASAN 

 YA TIDAK 

1 ADELLA LUPITA BERLIANI 50    

2 
AGONG PRATAMA 

SAPUTRA 
90 

   

3 AHMAD RIJAL ICHSANI 60    

4 ALDITYA NUGRAHA AFIF 60    

5 ANNISA FITRIA RAHMA 40    

6 DIKA ANDRIANI  90    

7 DIMAS HARU PANGESTU 50    

8 DITA ARISTANTI  80    

9 
ESANANDA MUTIARA 

SALZABILLA 
40 

   

10 
FADLULLAH 'ADZIM 

MUBARRAK 
80 

   

11 FAHLUL ZUHURI 40    

12 FAIZ MUSTAHDIFUDDIN 50    

13 
HANIF ALVIA NURI 

SA'ADAH 
40 

   

14 
KHOLISHOTUL HIDAYAH 

LAILATUL MUNAWAROH 
60 

   

15 
MAKHBUB KHOIRUL 

FIKKRI 
50 

   

16 MAULINA NUR AFIFAH 90    

17 
MUHAMMAD AFIF 

FAHRUDIANTO 
30 

   

18 
MUHAMMAD ARIFIN 

FAISAL 
80 

   

19 
MUHAMMAD KHOIRONI 

UMAM 
50 

   

20 
MUHAMMAD TAUFIK 

MUZAQI 
90 

   

21 PUPUT PUTRI HERLIANTI  40    

22 RENI NUR HIDAYATI 50    

23 
REVITA DWIKE SALSA 

SABILLA 
60 

   

24 RIANA MASFIROH  80    
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25 RIYAN AFIF AL-AMIN 80    

26 RIZQI FARHAN AZ-ZIDAN 50    

27 SILVIA RAHMA 90    

28 SITI UMIROTUL AZIZAH 50    

29 SLAMET FAHRUDIN RIFAI  80    

30 TIARA DWIYANISA  50    

31 TIRANA CANDADINATA 50    

32 
YUDHA BAGUS 

ARSADTULLAH 
60 

   

Jumlah 1960 11 21 

Rata-Rata 61,25   

 

             Berdasarkan hasil prest test yang diperoleh peserta didik Kelas 

Eksperimen  X IPA 2 dengan rata-rata 61,25 dan  peserta didik Kelas 

Kontrol  X IPS 2 dengan rata-rata 61,25. Sesuai hasil skor yang tertera 

pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil prest test Kelas Eksperimen 

IPA 2 yang termasuk dalam kategori tuntas berjumlah 11 peserta didik 

dengan presentase 34,375 % dan hasil pest test Kelas Kontrol IPS 2 yang 

termasuk dalam kategori tuntas berjumlah 11 peserta didik dengan 

presentase 34,375 % , sedangkan  Kelas Eksperimen IPA 2 yang 

termasuk dalam kategori  tidak tuntas berjumlah 21 peserta didik dengan 

presentase 65,625 % dan Kelas Kontrol IPS 2 yang termasuk dalam 

kategori tidak tuntas berjumlah 21 peserta didik dengan presentase 

65,625 %.    

             Hal ini menunjukkan Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 memiliki rata-rata hasil belajar yang sama. Dengan 
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demikian bahwa dapat dikatakan Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 memiliki kemampuan yang sama. 

             Setelah pembelajaran kedua kelas yang satunya diajarkan 

mengunakan media pembelajaran berbasis website dan satu kelas lainnya 

tidak diajarkan mengunakan media pembelajaran berbasis website, maka 

dilakukan post test bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 yang mengunakan 

media pembelajaran berbasis website dan Kelas Kontrol X IPS 2 yang 

tidak mengunakan media pembelajaran berbasis website. Adapun hasil 

yang diperoleh pada prost test ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Nilai Prost Test Kelas Eksperimen X IPA 2 

NO NAMA Nilai 
KETUNTASAN 

YA TIDAK 

1 AMALIA CHANTIKA MARY 90    

2 ANUUT APRILIA FEBYANA 80    

3 ARNI RAFIKA APRILIANI 80    

4 ASTRI NILAMSARI 90    

5 AYU NUR WIDYAWATI 70    

6 BAYU RANDY SAJIWO 90    

7 
CAECILIA OKTAVIA 

SEPTIANA PUTRI 
70 

   

8 DHEA ANANDA 80    

9 DIALES GAALENDS 70    

10 DIMAS ADI CAHYANTO 80    

11 FIAN NURADITYA 90    

12 INTAN DWI AYU KARTIKA 90    

13 JULIA DEWANGGI 80    

14 
M. MEIHANDIKA DENI 

PRATAMA 
60 
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15 
MAHETA PURWANING 

ASTUTI 
80 

   

16 MAHMUDI 60    

17 
MARCHELLIANTICA 

PRASETYANY 
90 

   

18 MARIA ABIDAH RIFIAT 60    

19 
MOHAMAD FAIZAL 

NORHAVID 
80 

   

20 
MUZDALIFAH KHOLIFATUL 

JANNAH 
50 

   

21 
NABILLA AMANDA 

FIRDAUS 
80 

   

22 
NIKMATUL LAILIYAH NUR 

FADHILAH 
50 

   

23 
PUPUT MAR'ATUS 

SHOLIHAH 
90 

   

24 RINA SUSANTI 80    

25 RIZKI NURDIANA 80    

26 
SELSYA SURVIANDA 

YU'ANT TINAYA 
50 

   

27 SHELLY PUTRI WAHYU W. 90    

28 SHOFIA NISA' SALSABILA 80    

29 SYAHRUL MAULA 'AZMI 90    

30 TITIN MARDIAN SAPUTRI 80    

31 UMMU `ATHIYAH HALIZAH 80    

32 VINA NIHAYATUL KHUSNA 40    

Jumlah 
2430 

22 1

0 

Rata-Rata 76   

 

Tabel 4.20 

Hasil Nilai Prost Test Kelas Kontrol X IPS 2 

NO NAMA 
Nilai KETUNTASAN 

 YA TIDAK 

1 ADELLA LUPITA BERLIANI 70    

2 
AGONG PRATAMA 

SAPUTRA 
90 

   

3 AHMAD RIJAL ICHSANI 70    
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4 ALDITYA NUGRAHA AFIF 80    

5 ANNISA FITRIA RAHMA 60    

6 DIKA ANDRIANI  90    

7 DIMAS HARU PANGESTU 80    

8 DITA ARISTANTI  90    

9 
ESANANDA MUTIARA 

SALZABILLA 
70 

   

10 
FADLULLAH 'ADZIM 

MUBARRAK 
90 

   

11 FAHLUL ZUHURI 40    

12 FAIZ MUSTAHDIFUDDIN 80    

13 
HANIF ALVIA NURI 

SA'ADAH 
80 

   

14 
KHOLISHOTUL HIDAYAH 

LAILATUL MUNAWAROH 
60 

   

15 
MAKHBUB KHOIRUL 

FIKKRI 
40 

   

16 MAULINA NUR AFIFAH 90    

17 
MUHAMMAD AFIF 

FAHRUDIANTO 
60 

   

18 
MUHAMMAD ARIFIN 

FAISAL 
80 

   

19 
MUHAMMAD KHOIRONI 

UMAM 
60 

   

20 
MUHAMMAD TAUFIK 

MUZAQI 
80 

   

21 PUPUT PUTRI HERLIANTI  60    

22 RENI NUR HIDAYATI 60    

23 
REVITA DWIKE SALSA 

SABILLA 
40 

   

24 RIANA MASFIROH  80    

25 RIYAN AFIF AL-AMIN 80    

26 RIZQI FARHAN AZ-ZIDAN 50    

27 SILVIA RAHMA 80    

28 SITI UMIROTUL AZIZAH 50    

29 SLAMET FAHRUDIN RIFAI  80    

30 TIARA DWIYANISA  60    

31 TIRANA CANDADINATA 40    

32 
YUDHA BAGUS 

ARSADTULLAH 
50 

   



92 

 

 

Jumlah 2190 15 17 

Rata-Rata 68   

             Sesuai hasil skor yang tertera pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa hasil post test Kelas Eksperimen X IPA 2 yang termasuk dalam 

kategori tuntas berjumlah 22 peserta didik dengan presentase 68,75 % 

dan hasil post test kelas Kontrol X IPS 2 yang termasuk dalam kategori 

tuntas berjumlah 15 peserta didik dengan presentase 46,875 % , 

sedangkan  Kelas Eksperimen X IPA 2 yang termasuk dalam kategori  

tidak tuntas berjumlah 10 peserta didik dengan presentase 31,25 % dan 

Kelas Kontrol X IPS 2 yang termasuk dalam kategori tidak tuntas 

berjumlah 17 peserta didik dengan presentase 53,125 %.    

             Kemudian langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik Kelas 

Eksperimen X Ipa 2 dan Kelas Kontrol X Ips 2 yang diajar mengunakan 

media pembelajaran berbasis website dan yang tidak mengunakan media 

pembelajaran berbasis website pada pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 

1 Ponorogo dilakukan analisis data yang disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.21 

Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen X IPA 2 

Nilai X1 F F.X1 X1
’ 

F. X1
’
 X1

’ 2 
F. X1

’ 2 

90 

80 

9 

13 

810 

1040 

2 

1 

18 

13 

4 

1 

36 

13 
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70 

60 

50 

40 

3 

3 

3 

1 

210 

180 

150 

40 

0 

0 

-1 

-2 

0 

0 

-3 

-2 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

3 

4 

Jumlah 32 2430 - 26 - 56 

 

Keterangan: 

 F.X1 = Frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

X1
‟ 

= Titik tengah buatan 

F. X1
‟
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

X1
‟2 

= Pengkuadratan titik tengah buatan 

F. X1
‟2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

Tabel 4.22 

Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Kelas Kontrol X IPS 2 

Nilai X1 F F.X1 X1
’ 

F. X1
’
 X1

’ 2 
F. X1

’ 2 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

5 

10 

3 

7 

3 

4 

450 

800 

210 

420 

150 

160 

2 

1 

0 

0 

-1 

-2 

10 

10 

0 

0 

-3 

-8 

4 

1 

0 

0 

1 

4 

20 

10 

0 

0 

3 

16 

Jumlah 32 2190 - 9 - 49 
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Keterangan: 

 F.X1 = Frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

X1
‟ 

= Titik tengah buatan 

F. X1
‟
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

X1
‟2 

= Pengkuadratan titik tengah buatan 

F. X1
‟2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

             Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari Mean, 

Standar Deviasi dan Standar Error dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kelas Eksperimen X IPA 2 

1) Menghitung Mean dari Kelas Eksperimen IPA 2 X1 

    
    

  
 

 = 
    

  
 

 = 75,93 

= 76 

2) Menghitung Standar Deviasi X1 

     √
      

  
  

     

  

 

   

 √
  

  
  

  

  

 

   

= √              

= √            
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= √        

= 3,535180335 

3) Menghitung Standar Error dari Kelas Eksperimen IPA 2 X1 

       
    

 √    
 

  
           

 √    
 

=  
           

            
 

= 0, 6349371318 

b. Kelas kontrol X IPS 2  

1) Menghitung Mean dari Kelas Kontrol X IPS 2 X2 

     
    

  
 

 = 
    

  
 

 = 68 

2) Menghitung Standar Deviasi X2 

     √
     

 

  
  

     

  

 

   

 √
  

  
  

 

  

 

   

= √                   

= √                     
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= √             

= 1,2050512178 

3) Menghitung Standar Error dari Kelas Kontrol X IPS 2 X2 

       
    

 √    
 

  
            

 √    
 

=  
            

            
 

= 1,2050512178 

             Melihat hasil perhitungan dari analisis kedua data, diketahui SEMX1= 

0, 6349371318, SEMX2= 1,2050512178, MX1 = 76 dan MX2= 68. Sehingga 

untuk mencari Standar Error perbedaan antara Mean Kelas Eksperimen X 

IPA 2  dan Kelas Kontrol X IPS 2 adalah: 

          √               

  √                             

= √                           

= √             

= 1,3620916264 

Kemudian menghitung nilai to, yaitu: 

   
        

         
 

= 
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= 
 

            
 

= 5,8733200065 

             Pada penelitian ini untuk taraf signifikan 5%, dengan db= N1+N2-1 

yaitu memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,00,  maka to lebih besar 

dari tt sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. Pada taraf signifikan 1%  

yaitu memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,65, maka to lebih besar 

dari tt sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. 

             Jadi, pada taraf siginifikan 5% maupun 1% to lebih besar dari tt, 

sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 yang diajar mengunakan media pembelajaran berbasis 

website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo. Dalam hal 

ini membuktikan bahwa hasil belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 

yang diajar mengunakan media pembelajaran berbasis website lebih baik dari 

peserta didik Kelas Kontrol X IPS 2 yang tidak mengunakan media 

pembelajaran berbasis website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis. 

 

C. Pembahasan 

             Proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang dianggap penting 

dan dipercaya dapat mempengaruhi hasil pembelajaran yakni metode 

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tentu akan mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis yang bersifat positif terhadap peserta didik. 

             Martin dan Briggs mengemukanan bahwa media pembelajaran 

mencakup semua sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras.
8
            

             Pengunaan media pembelajaran pembelajaran pada tahap orientasi 

pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan serta isi pelajaran. Salah satu penerapan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar yakni pembelajaran berbasis 

website yang popular dengan sebutan websitesite-based education (WBE) 

atau kadang disebut e-learning (electronic learning) dapat didefinisikan 

sebagai aplikasi teknologi website dalam dunia pembelajaran untuk sebuah 

proses pendidikan. Pada kenyataan ini apakah media pembelajaran berbasis 

website efektif pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo.  

             Produk pengembangan media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis Kelas X MAN 1 Ponorogo dilakukan 

beberapa tahap. Tahap eksplorasi yang berisi penelitian pendahuluan dan 

pengumpulan informasi. Tahap selanjutnya, membuat draft pengembangan 

                                                 
8
Rudy Sumiharsono, Hisbiyatul Hasanah, Media pembelajaran (Jember:Pustaka Abadi, 

2018), 10. 
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yang mencakup perencanaan produk yang dikembangkan dan 

pengembangan produk dengan memperhatikan informasi-informasi yang 

telah didapatkan selama penelitian pendahuluan dan pengumpulan 

informasi. 

             Tahap pengembangan model   ADDIE   terdiri   atas   lima   

langkah, yaitu: (1) analisis (analyze); (2) perancangan (design); (3) 

pengembangan (development);(4) implementasi (implementation); dan (5) 

evaluasi (evaluation). Tahapan Perkembangan juga meliputi validasi produk 

oleh ahli sehingga produk yang dihasilkan dapat di uji coba pada tahap 

selanjutnya. Validasi produk melibatkan ahli materi dan ahli media 

pembelajaran dengan memilih validator yang kompeten sesuai keahliannya 

masing-masing. 

             Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara 

tidak langsung. Angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau 

direspon oleh responden.
9
 Pada penelitian dan pengembangan ini peneliti 

mengunakan validasi ahli materi dilakukan selama dua tahap dengan 

perolehan penilaian akhir 42 dengan presentase 84 % serta termasuk 

kategori valid dan layak untuk di uji coba lapangan dan validasi ahli media 

pembelajaran  juga dilakukan selama dua tahap dengan perolehan penilaian 

akhir 40 dengan presentase 80 % serta termasuk kategori valid dan layak 

untuk di uji coba lapangan.  

             Maka berdasarkan nilai tersebut dinyatakan  valid dan layak di uji 

                                                 
9
Ibid.,219. 
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coba lapangan kepada peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

Kelas X IPA 2 dan Kelas Kontrol IPS 2. Media pembelajaran berbasis 

website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis yang telah jadi dapat diakses di 

alamat: https://qurdispedia.blogspot.com/  dengan nama Qurdispedia. 

             Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur hasil-hasil belajar yang 

dicapai siswa dalam kurun waktu tertentu.
10

 Tes digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang hasil  prest-test dan post-test yang 

menunjukkan keefektifan hasil belajar peseta didik sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran berbasis website dengan analisis Tes 

“T”. 

             Uji coba di lakukan dengan prest test dan post test untuk 

mengetahui efektivitas produk dengan sampel Kelas X 1PA 2 sebagai Kelas 

Eksperimen dan X IPS 2 sebagai Kelas Kontrol. hasil prest test yang 

diperoleh peserta didik Kelas Eksperimen  X IPA 2 dengan rata-rata 61,25 

dan  peserta didik Kelas Kontrol X IPS 2 dengan rata-rata 61,25. hasil prest 

test Kelas Eksperimen X IPA 2 yang termasuk dalam kategori tuntas 

berjumlah 11 peserta didik dengan presentase 34,375 % dan hasil pest test 

Kelas Kontrol X IPS 2 yang termasuk dalam kategori tuntas berjumlah 11 

peserta didik dengan presentase 34,375 % , sedangkan  Kelas Eksperimen X 

IPA 2 yang termasuk dalam kategori  tidak tuntas berjumlah 21 peserta didik 

dengan presentase 65,625 % dan Kelas Kontrol X IPS 2 yang termasuk 

dalam kategori tidak tuntas berjumlah 21 peserta didik dengan presentase 

                                                 
10

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2012), 223. 

https://qurdispedia.blogspot.com/
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65,625 %. Hal ini menunjukkan Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 memiliki rata-rata hasil belajar yang sama. Dengan 

demikian dapat dikatakan memiliki kemampuan yang sama. 

             Pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran tentu akan 

lebih menarik dan terkesan bagi peserta didik dari pada pembelajaran yang 

bersifat konvensional.
11

 

             Setelah pembelajaran kedua kelas yang satunya diajarkan 

mengunakan media pembelajaran berbasis website dan satu kelas lainnya 

tidak diajarkan mengunakan media pembelajaran berbasis website, maka 

dilakukan post test bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan hasil 

belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 yang mengunakan media 

pembelajaran berbasis website dan Kelas Kontrol X IPS 2 yang tidak 

mengunakan media pembelajaran berbasis website. 

             hasil post test Kelas eksperimen X IPA 2 yang termasuk dalam 

kategori tuntas berjumlah 22 peserta didik dengan presentase 68,75 % dan 

hasil post test Kelas Kontrol X IPS 2 yang termasuk dalam kategori tuntas 

berjumlah 15 peserta didik dengan presentase 46,875 % , sedangkan  Kelas 

Eksperimen IPA 2 yang termasuk dalam kategori  tidak tuntas berjumlah 10 

peserta didik dengan presentase 31,25 % dan Kelas Kontrol IPS 2 yang 

termasuk dalam kategori tidak tuntas berjumlah 17 peserta didik dengan 

presentase 53,125 %. Dalam hal ini membuktikan bahwa hasil belajar 

peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 yang diajar mengunakan media 

                                                 
11

Syaiful Bahri,  Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Rineka Cipta, 

2010), 3. 
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pembelajaran berbasis website lebih baik dari peserta didik Kelas Kontrol X 

IPS 2 yang tidak mengunakan media pembelajaran berbasis website pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis. 

             Kemudian Hasil Tes T dari Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 pada Penelitian ini untuk taraf signifikan 5%, dengan db= 

N1+N2-1 yaitu memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,00,  maka to 

lebih besar dari tt sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. Pada taraf 

signifikan 1%  yaitu memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,65, 

maka to lebih besar dari tt sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak. 

             Jadi, pada taraf siginifikan 5% maupun 1% to lebih besar dari tt, 

sehingga Ho ditolak dan Ha tidak ditolak artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas 

Kontrol X IPS 2 yang diajar mengunakan media pembelajaran berbasis 

website pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo. 

             Dengan demikian, berdasarkan Hasil yang didapatkan pada saat 

dilakukan uji coba yaitu hasil belajar peserta didik yang mengunakan media 

pembelajaran berbasis website lebih baik dari pada peserta didik yang tidak 

mengunakan media pembelajaran berbasis website, maka media 

pembelajaran berbasis website yang dihasilkan peneliti dapat dikatakan 

efektif digunakan pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Media pembelajaran berbasis website pada pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

quasi experimental research di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo telah 

dikembangkanproduk media pembelajaran berbasis website yang dapat 

diakses dialamat: https://qurdispedia.blogspot.com/dengan nama 

Qurdispediaberdasarkan hasil Tes T dari Kelas Eksperimen X IPA 2 dan 

Kelas Kontrol X IPS 2 untuk taraf signifikan 5%, dengan db= N1+N2-1yaitu 

memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,00, maka to lebih besar dari tt 

sehingga Ho ditolak dan Hatidak ditolak. Pada taraf signifikan 1%  yaitu 

memperoleh angka to = 5,8733200065 dan tt = 2,65, maka to lebih besar dari tt 

sehingga Ho ditolak dan Hatidak ditolak. 

Jadi, pada taraf siginifikan 5% maupun 1% to lebih besar dari tt, sehingga 

Ho ditolak dan Hatidak ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil belajar peserta didik Kelas Eksperimen X IPA 2 dan Kelas Kontrol X 

IPS 2 yang diajar mengunakan media berbasis web pada pembelajaran Al-

Qur’an Hadis. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis 

website yang dikembangkan peneliti efektif pada pembelajaran Al-Qur’an 

Hadis di MAN 1 Ponorogo. 
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B. Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal  

yang perlu  dikaji  serta dikembangkan kembali supaya dapat menghasilkan 

penelitian yang baik. Adapun Peneliti  memiliki saran untuk penelitian atau 

pengembangan kedepan antara lain: 

1. Bagi Pendidik Pengampu Al-Qur’an Hadis MAN 1 Ponorogo 

Pendidik dapat menggunakan media pembelajaran berbasis website ini 

sebagai alternatif media belajar peserta didik MAN 1 Ponorogo untuk 

memberikan solusi mengajar yang hanya bersifat Konvensional (Buku 

Ajar) untuk menarik minat dan perhatian peserta didik pada pembelajaran 

Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Ponorogo serta mengatasi kesulitan dalam 

penyampaian materi yang banyak dengan waktu yang terbatas sehingga 

peserta didik dapat belajar secara mandiri diluar kelas. 

2. Bagi Peserta didik MAN 1 Ponorogo 

Peserta didik dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis website 

ini untuk mempelajari materi basis data secara mandiri dan juga dapat 

memanfaatkan smartphone untuk media belajar melalui Internet serta dapat 

diakses di mana saja. 

3. BagiMadrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

Sekolah dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana komputer yang 

terkoneksi internet agar dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

berbasis website dalam proses pembelajaran. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain dapat melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis 

website dengan menggunakan fasilitas pembangun website lainnya seperti 

Wordpress dan lain sebagainya. Peneliti lain juga dapat mengembangkan 

media pembelajaran berbasis website dengan materi yang berbeda untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang lebih bervariasi. 
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