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PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL INTERAKTIF METODE QUANTUM 

TEACHING LEARNING PADA MATA PELAJARAN PERAKITAN 

KOMPUTER KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN  

Abstrak 

Salah satu permasalahan pembelajaran adalah pembelajaran monoton sehingga 

peserta didik kurang fokus, merasa cepat bosan dan kurang tertarik kepada 

materi yang disampaikan oleh guru. Guna mengatasi permasalahan tersebut 

dikembangkan sebuah aplikasi yang membantu guru dalam pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan pada materi perakitan komputer di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Aplikasi berbasis android ini menggunakan 

software Mit App Inventor. Modul digital interaktif ini kelayakannya ditinjau 

oleh ahli media, ahli materi dan 26 siswa uji coba di lapangan. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian pengembangan atau Research and Development 

(R&D). perolehan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Rata-rata skor 

ahli media adalah 83 (acceptable); 2) Rata-rata skor ahli materi adalah 85 

(acceptable); dan 3) Rata-rata hasil dari penilaian siswa termasuk kategori 

acceptable. dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul 

digital interaktif layak dan efektif digunakan pada materi perakitan komputer. 

Kata Kunci : Modul digital interaktif, quantum teaching learning, perakitan 

komputer, mit app inventor 2. 

 

Abstract 

One of the learning problems is monotonous learning so that students lack 

focus, feel bored quickly and are less interested in the material delivered by the 

teacher. To overcome these problems, an application was developed to assist 

teachers in learning. This research was conducted on computer assembly 

material at SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. This android based 

application uses the Mit App Inventor software. This interactive digital module 

is worthy of being reviewed by media experts, material experts and 26 pilot 

students in the field. This research belongs to the type of research and 

development or Research and Development (R&D). the results obtained from 

this study are: 1) The average score of the media expert is 83 (acceptable); 2) 

The average score of material experts is 85 (acceptable); and 3) The average 

results of student assessments are in the acceptable category. from this research 

it can be concluded that the development of interactive digital modules is 

feasible and effective for use in computer assembly material. 

Keywords:  Interactive digital modules, quantum teaching learning, 

computer assembly, MIT app inventor 2. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendukung penyelenggaraan pendiddikan dapat dilakukan dengan beberapa hal salah 

satunya ialah adanya pembuatan media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Media pembelajaran interaktif  
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diduga dapar mempermudah pendidik dalam mengajarkan materi, dimana pada 

fenomena-fenomena sekarang media pembelajaran dirasa mampu menghadirkan 

inovasi baru dalam pembelajaran dikelas. 

Setelah dilakukan pengamatan di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Klaten, guru 

masih menggunakan metode pembelajaran di kelas ialah metode ceramah 

menggunakan media buku atau ppt, sehingga terdapat kendala saat mengajar yaitu 

siswa menjadi bosan, siswa tidak fokus sehingga membuat siswa tidak bisa menerima 

pembelajaran dengan baik. Hal tersebut berdampak pada pemahaman dan prestasi 

belajar siswa karena peserta didik merasa cepat bosan dan kurang tertarik kepada 

materi yang disampaikan oleh guru. Guna mengatasi permasalahan tersebut, guru 

mengembangkan modul digital yang interaktif.  

Modul Digital Interaktif dirancang menggunakan software App Mit Inventor 

diharapkan dapat membantu guru saat pembelajaran melalui aplikasi android pada 

materi Perakitan Komputer untuk kelas X. Modul tersebut memuat materi, video, 

silabus, profil pembuat, dan latihan soal interaktif sesuai dengan materi perakitan 

komputer yang ada didalam modul. Maksud pemberian soal latihan interaktif ialah 

dapat memberikan timbal balik berupa nilai atau skor kepada siswa. Didalam Modul 

Digital Interaktif terdapat video pembelajaran dan soal-soal latihan dari kumpulan 

materi yang dapat digunakan guru dengan metode quantum teaching learning. 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan ialah Penelitian dan Pengembangan atau Research 

and Development (R&D) dengan model pengembangan ialah ADDIE. Subjek 

penelitian dilakukan di kelas X Multimedia 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

dengan jumlah 26 siswa. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ialah menggunakan angket. Angket diberikan untuk ahli materi, ahli media, 

dan siswa, kemudian observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk mengetahui 

kelayakan produk peneliti menggunakan uji validasi ahli materi, ahli media, dan soal. 

untuk penilaian keefektifan modul peneliti menggunakan System Usability Scale, 

statistik deskriptif, uji normalitas dan paired sampel t test.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengembangan Produk 

Produk yang dikembangkan ini merupakan hasil dari sketsa atau desain yang dibuat 

sebelumnya. Pengembangan produk ini menggunakan Mit App Inventor, dimana 

penguna hanya mengatur dan menyambungkan fungsi antar puzzle yang sudah 

disediakan dalam MIT App Inventor sehingga aplikasi akan menjalankan sesuai 

dengan perintah pengguna. Hasil dari pengembangan produk ini dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Loading Bar 

Gambar 1 merupakan tampilan loading bar dari aplikasi. Pada saat aplikasi 

dibuka maka loading bar akan pertama kali muncul sebelum masuk ke menu. Waktu 

untuk loading bar ini adalah 5 detik dan akan secara otomatis menuju ke menu 

setelah waktu loading bar selesai. 
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Gambar 2. Menu 

Gambar 2 merupakan tampilan fitur menu dari aplikasi. Pada tampilan menu 

disini terdapat beberapa fitur yaitu pemilihan materi atau video pembelajaran dengan 

cara scrool, dan dibagian bawah terdapat fitur yang lainnya yaitu silabus dari materi 

yang diambil, soal latihan sesuai materi, dan profil dari pembuat aplikasi, dimana 

apabila fitur tersebut diklik maka akan menampilkan hasil yang berbeda juga sesuai 

dengan nama fitur. Asas quantum teaching pada menu yaitu ”namai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Materi 
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Gambar 3 merupakan tampilan fitur dari materi perakitan komputer. Pengguna 

dapat mengakses fitur ini dengan beberapa pilihan materi yang sudah disediakan. 

contohnya ini adalah tampilan materi perangkat input pada komputer. Untuk 

menampilkan isi materi ini pengguna tinggal mengklik pada fitur menu materi dan 

akan terdapat pilihan materi atau video pembelajaran yang sudah disediakan dengan 

cara scrool kesamping. Asas quantum teaching learning pada menu materi yaitu 

”namai”. 

 

 Gambar 4. Materi video pembelajaran  

Gambar 4. merupakan tampilan fitur dari isi materi terkait video pembelajaran. 

Pada fitur ini pengguna dapat mengakses beberapa video terkait materi yang sudah 

disediakan. Asas quantum teaching learning pada menu ini yaitu ”tumbuhkan”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Silabus 
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Gambar 5 merupakan tampilan fitur silabus dari aplikasi. Pada saat fitur silabus 

diklik maka akan muncul isi dari silabus yang digunakan untuk menunjang materi 

dalam aplikasi modul digital interaktif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Soal Latihan 

Gambar 6 merupakan tampilan fitur soal latihan pada aplikasi. Pada fitur ini 

terdapat 20 soal latihan untuk siswa yang sudah disesuaikan dengan materi dengan 

tujuan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mempelajari materi dan video 

pembelajaran. Pada fitur ini menampilkan soal secara random dan untuk 

menjawabnya adalah dengan cara mengeklik jawaban yang menurut siswa benar, 

apabila jawaban benar atau salah akan ada pemberitahuan apakah jawaban benar atau 

salah dan diakhir soal akan menampilkan score yang didapat setelah mengejakan soal 

latihan. Asas quantum teaching learning pada menu soal latihan yaitu ”ulangi”. 

 

3.2 Uji Kelayakan Produk  

Modul digital interaktif ini kelayakannya didapat dari angket oleh ahli media, ahli 

materi dan 26 siswa uji coba di lapangan. Data dari para ahli dan subjek penelitian 

yang dihasilkan diperoleh dari pembagian angekt ini. Setelah data-data tersebut 

terkumpul maka dilakukanlah penyusunan dan perhitungan untuk menguji tingkat 

kelayakan diterapkannya aplikasi modul digital interaktif tersebut didalam 

pembelajaran. Berikut merupakan data-data yang telah didapatkan dari penilaian 

antara lain : 
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3.2.1 Data Penilaian Ahli Media 

Data penilaian ahli media dilakukan oleh Aditya Nur Cahyo,S.Kom, M.Eng dan 

ahli media responden ke dua oleh Ryan Rizki Adhisa, S.Kom, M.Kom, selaku dosen 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut merupakan hasil penilaiannya: 

Tabel 1. Skor System Usability Scale (SUS) ahli media 

Responden 
Skor Hasil Hitung 

Jumlah 

Nilai 

(Jumlah 

x 2.5) Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 

Responden 

(1) 
3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 30 75 

Responden 

(2) 
3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 36 90 

Rata-Rata skor SUS ahli media 83 

 

Tabel 1 merupakan  Skor System Usability Scale (SUS) ahli media, data ini 

adalah data nilai terakhir yang sudah diolah menggunakan rumus perhitungan metode 

System Usability Scale (SUS). Adapun nilai yang didapat dari 10 pertanyaan tersebut 

pada responden ke-1 skor 75, sedangkan responden ke-2 skor 90. Setelah semua nilai 

terkumpul maka dibuat rata-rata, sehingga diperoleh nilai akhir sebesar 83. 

Kesimpulan dari penilaian ahli media bahwa aplikasi modul digital interaktif dinilai 

excellent. 

3.2.2 Data Penilaian Ahli Materi 

Data penilaian ahli materi dilakukan oleh Hajid Hamidi,S.Kom selaku guru perakitan 

komputer di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Berikut merupakan hasil penilaian 

dari ahli materi terkait materi yang ada pada aplikasi modul digital interaktif.: 

Tabel 2. Hasil Skor System Usability Scale (SUS) ahli materi 

 

Responden. 

Skor Hasil Hitung  

Jml 

 

Nilai 

 

(Jml x 

2.5) 

Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 

Responden (1) 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 85 

Tabel 2. merupakan Skor System Usability Scale (SUS) ahli materi, data ini 

adalah data nilai terakhir yang sudah diolah menggunakan rumus perhitungan metode 

System Usability Scale (SUS). Adapun nilai yang didapat dari 10 pertanyaan tersebut 

adalah 85. 
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3.2.3 Penilaian Siswa 

Penilaian siswa dilakukan pada kelas X MM1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa. Pada setiap angket tersebut terdapat 10 

pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi modul digital interaktif da;am 

pembelajaran. Rata-rata dari hasil angket penilaiannya adalah pada tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata skor penilaian siswa 

Nama Siswa Skor System Usability Scale 

Adinda Rizqa Permata Sari 77,5 

Afria Putra Pandu Wibowo 77,5 

Aji Septianto 80 

Alaika Zadit Taqwa 80 

Amalia Putri Rizki Hapsari 85 

Anysa Dwi Astuti 80 

Ariny Nirmala Putri Paramitha 85 

Della Laili Safitri 85 

Dendri Arga Pangestu  72,5 

Dian Eka Bela 75 

Dian Tri Handayani 77,5 

Fitri Yuli Rahmasari 82,5 

Helen Septiana 92,5 

Ika Ayu Kurniasari 82,5 

Lia Dewi Sartika 87,5 

Muhamad Syariffudin 85 

Muhammad Anung Anindhito 80 

Nanang Nur Hidayatullah 87,5 

Nida Ul Azizah N.A 75 

Nisa Indar Purnomo 87,5 

Nopy Syaroh Madani 82,5 

Nurul Mei Hidayah 80 

Nurul Nisa 85 

Rendy Dwi Aditya 85 

Rizky Suryo santoso 77,5 

Shadam Nur Alim 83,5 

Skor Rata-rata 81,83 

Tabel 3 merupakan jumlah skor penilaian dari masing-masing responden. 

Berdasarkan hasil perhitungan  angket  penilaian siswa,  diperoleh skor rata-rata 

sebesar 81,83 dalam penggunaan  aplikasi modul digital interaktif  dalam 

pembelajaran. 
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3.2.4 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Hasildata rata-rata pretest yang dilakukan oleh siswa kelas X MM1 yaitu 37,88 dan  

rata-rata hasil post test yang dilakukan oleh siswa kelas X MM1 yaitu 66,35. 

Perolehan data tersebut dapat dilihat sebagai berikut  

 

Tabel 4. Deskriptif Data Hasil Belajar 

Hasil belajar Min Max Mean  St. Dev 

Pre 10 75 37.88 17.50 

Post 25 100 66.35 17.58 

Tabel 4. terdapat uji deskriptif yang berguna untuk memaparkan dan 

menggambarkan nilai min(minimum), max(maximum), nilai rata-rata hasil belajar 

dan standar deviasi. Data diatas menunjukan bahwa nilai pretest memiliki nilai 

minimum 10, maximum 75, rata-rata 37.88 dan standar deviasi 17.50. Nilai posttest 

memiliki nilai minimum 25, maximum 100, rata-rata 66.35 dan standar deviasi 17.58.  

3.3 Uji Instrumen Data 

3.3.1  Hasil Uji Validitas Pretest dan Posttest 

Tabel 5. DataHasil Uji Validitas Instrument  

Nomer 

Butir 

Soal 

(r hitung) 

(r tabel) 

Keterangan 

Pretest Posttest  Pretest& 

Posttest 

1. 0.595 0.495 0.388     Valid. 

2. 0.543 0.528 0.388     Valid. 

3. 0.457 0.612 0.388     Valid. 

4. 0.481 0.594 0.388     Valid. 

5. 0.414 0.443 0.388     Valid. 

6. 0.650 0.587 0.388     Valid. 

7. 0.467 0.594 0.388     Valid. 

8. 0.618 0.495 0.388     Valid. 

9. 0.411 0.491 0.388     Valid. 

10. 0.617 0.515 0.388     Valid. 

11. 0.570 0.502 0.388     Valid. 

12. 0.587 0.565 0.388     Valid. 

13. 0.508 0.502 0.388     Valid. 

14. 0.540 0.565 0.388     Valid. 

15. 0.488 0.459 0.388     Valid. 

16. 0.556 0.564 0.388     Valid. 

17. 0.528 0.557 0.388     Valid. 

18. 0.540 0.440 0.388     Valid. 
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19. 0.515 0.549 0.388    Valid. 

20. 0.461 0.471 0.388    Valid. 

 

Tabel 5 tersebut, dua puluh soal pretest dan posttest dinyatakan valid karena 

rhitung > r tabel. Sehingga kesimpulan dari hasil instrumen untuk mengukur hasil 

belajar siswa di katakan layak untuk dijadikan sebagaipenelitian.  

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 6. DataHasil Reliabilitas Instrument Pretest dan Posttest 

Variabel Alpha Cronbach Kriteria  keterangan 

Pretest 0.864 >0.6 Reliabel 

Posttest  0.861 >0.6 Reliabel 

Tabel 6 diketahui bahwa alpha cronbach pretest 0.864 dan alpha cronbach 

posttest 0.861 > 0.60, maka kesimpulannya bahwa menurut hasil uji reliabilitas 

instrumen pretest dan posttest yang digunakan untuk penelitian adalah reliabel 

dengan kategori atau tingkatan tinggi. 

3.3.2  Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan ialah Kolmogorov-Smirnov dalam perhitungan 

menggunakan program SPSS. Apabila nilai signifikan > 0,050 maka dikatakan 

normal dan jika nilai signifikan < 0,050 dikatakan tidak normal. Datahasil 

perhitungan yang diperoleh dari uji normalitas sebagai berikut 

Tabel  7. Data Hasil Uji Normalitas PreTest dan PostTest 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre .116 26 .200
*
 .958 26 .359 

Post .144 26 .176 .958 26 .362 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Pada Tabel  7 terlihat data pretest dan posttest hasil belajar memiliki nilai sig > 

0,050, maka kesimpulannya data pretest dan posttest berdistribusi normal. 
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3.4 Uji Hipotesis

Tabel  8.  Data  Hasil Uji Paired sample t-test 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

  t   df 

Sig. (2-

tailed) Mean Std. Dev 

Std. 

Error 

Mean 

95%  Confidence 

Interval  of  the   

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest 

- 

Posttest 

-28.46154 16.23387 3.18372 -35.01854 -21.90454 -8.940 25 .000 

Berdasarkan Tabel 8. dapat dilihat bahwa pada Pair 1memperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan rata - rata hasil belajar 

siswa untuk pretest dengan posttest setelah penerapan modul digital interaktif 

berbasis android. 

3.5 Pembahasan Produk 

Pengembangan produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah modul digital 

interaktif. Dalam modul digital interaktif  ini memuat materi perakitan komputer yang 

digunakan untuk kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Modul digital 

interaktif yang dibuat menyajikan penjelasan materi, video, latihan soal, contoh soal, 

dan permainan yang terdapat soal-soal latihan.  

Hasil penelitian uji media yang dilakukan oleh ahli media yang merupakan dosen 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mendapatkan nilai rata-rata 75 dan rata-rata 

90. Data penilaian ahli materi dilakukan oleh guru perakitan komputer di SMK

Muhammadiyah 2 Klaten Utara mendapatkan skor 85 dan termasuk kedalam kategori 

excellent.  

Hasil penilaian angket yang diisi oleh 26 siswa termasuk kedalam kategori 

acceptable dengan nilai sebesar 85. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui bahwa 

apakah hasil belajar siswa kelas X MM1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

meningkat dengan penggunaan modul digital interaktif,  mengetahui ada perbedaan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran perakitan komputer, dan untuk mengetahui 

bahwa penggunaan modul digital interaktif lebih efektif daripada metode 

ceramah/ppt. 
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Sebelum diberikan perlakuan diberikan soal pretest dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat kepemahaman awal siswa kelas X MM1 SMK Muhammadiyah 2 

Klaten sebelum menggunakan aplikasi modul digital interaktif. Dari penelitian yang 

telah dilakukan mendapatkan hasil rata-rata hasil belajar sebesar 37.88. Setelah 

diberikan pretest, kelas diberikan sebuah perlakuan menggunakan aplikasi modul 

digital interaktif saat proses pembelajaran hasil rata – rata  belajar sebesar 66.35.  

Dari perolehan hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan modul digital 

interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MM1 SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Perolehan hasil ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan ujipaired sample t-test, hasil yang didapat nilai signifikan sebesar 0,000 

< 0,050 dimana artinya bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai 

pretest dan nilai posttest. Hasil dari nilai posttest terbukti penggunaan modul digital 

interaktif lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Dari 

perolehan hasil analisis dan pengujian  data maka dapat disimpulkan oleh peneliti 

bahwa penggunaan modul digital interaktif berbasis android pada saat proses 

pembelajaran dirasa dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MM2 SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara dan juga dirasa efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran daripada metode ceramah pada materi perakitan komputer untuk kelas 

X SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Artinya dalam penelitian ini penggunaan 

modul digital interaktif dengan android pada materi perakitan komputer memudahkan 

siswa untuk mendalami materi sehingga pengetahuan siswa menjadi luas dan hasil 

belajar meningkat. 

Implementasi penggunaan modul pembelajaran interaktif materi perakitan 

komputer, pada proses ”tumbuhkan” modul ini menampilkan beberapa video terkait 

materi, dalam proses ”namai” modul menyediakan gambar-gambar terkait materi, 

proses ”ulangi” modul memberikan latihan soal dan quiz, kemudian ”rayakan” 

ditampilkan hasil skor yang berhasil dijawab dengan benar. Jadi implementasi 

quantum teaching learning pada modul digital interaktif dengan Mit App Inventor 2 

mengabaikan asas ”alami” dan ”demonstrasi” pada rancangan pembelajaran quantum.  
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3.6 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan Aplikasi Pada pengembangan produk ini antara lain : 

1) Materi yang disajikan dimodul digital interaktif masih sedikit, dan hanya

menjelaskan gambaran umum saja pada materi perakitan komputer.

2) Sedikitnya soal latihan pada aplikasi modul digital ineraktif

3) Adanya pembatasan ukuran dalam pembuatan aplikasi, yaitu hanya 10mb saja.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen penilaian angket yang diberikan kepada ahli 

materi ahli media dan siswa kelas X MM1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

sebagai berikut: a) Hasil penghitungan skor yang didapat dari ahli materi adalah 

85sehingga masuk dalam kategori (acceptable). b) Hasil skor yang diperoleh dari ahli 

media adalah 83 (acceptable). Hasil dari angket siswa adalah 81,83 (acceptable). 

Hasil ujipaired sample t-test dapat ditunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata 

hasil belajar siswa kelas X MM1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara antara 

sebelum dan sesudah menggunakan modul digital interaktif berbasis android. Hasil 

dengan penggunaan media mendapat nilai sebesar 0,000 < 0,050 maka 

kesimpulannya bahwa adanya perbedaan diantara pembelajaran modul digital 

interaktif dengan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Rata - rata perolehan 

hasil ulangan pretest sebesar 37.88 dan posttest sebesar 66.35. 
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