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PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, 

 Nama   : Artita Rose Wardany 

 NIM   : A170160067 

 Program Studi   : Pendidikan Teknik Informatika 

Judul Artikel Publikasi  : Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Android Materi 

Bangun Datar Untuk Siswa Kelas 4  

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang 

pernah  

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang  

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan  

orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya  

pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID MATERI 

BANGUN DATAR UNTUK SISWA KELAS 4  

Abstrak 

Media pembelajaran digunakan sebagai perantara penyampaian materi pelajaran kepada 

peserta didik dengan menggunakan alat-alat tertentu agar peserta didik dapat memahami 

materi dengan cepat. Pada saat ini banyak dijumpai guru yang masih menggunakan metode 

konvensional atau ceramah dan saat pembelajaran menggunakan LKS atau buku paket. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran melalui pendekatan 

PAIKEM pada materi bangun datar berbasis android dan menguji kelayakan pada media 

pembelajaran ini. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan Construct 2 dan 

Website2Apk Builder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah RnD(Research 

and Development). Media pembelajaran ini diujicobakan secara perorangan untuk 

memperoleh respon dari user. Hasil dari uji coba kepada 2 ahli media yaitu penilaian 

kelayakan ahli media memperoleh nilai rata-rata persentase 66,66% pada kategori layak. 

Hasil rata-rata koefisien V ahli media sebesar 0,794 dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji 

coba kepada 2 ahli materi yaitu penilaian kelayakan ahli materi memperoleh nilai rata-rata 

persentase 76,81% pada kategori layak. Hasil rata-rata koefisien V ahli materi sebesar 0,708. 

Hasil uji coba kepada 5 siswa yaitu penilaian kelayakan siswa memperoleh nilai rata-rata 

persentase 91,6%  pada kategori sangat layak. Hasil rata-rata koefisien V siswa sebesar 0,94 

dinyatakan valid dan aspek PAIKEM pada siswa sebesar 0,85 dinyatakan valid.  

Kata Kunci : PAIKEM, Media pembelajaran, Tematik, Android 

Abstract 

Learning media is used as an intermediary for delivering subject matter to students by using 

certain tools so that students can understand the material quickly. At this time there are many 

teachers who still use conventional methods or lectures and when learning use worksheets or 

textbooks. This study aims to develop learning media through the PAIKEM approach on 

android-based flat-building materials and test the feasibility of this learning media. Making 

this learning media using Construct 2 and Website2Apk Builder. The method used in this 

research is RnD (Research and Development). This learning media was tested individually to 

get a response from the user. The results of the trial to 2 media experts, namely the feasibility 

assessment of media experts, obtained an average percentage value of 66.66% in the 

appropriate category. The average result of the media expert's V coefficient of 0.794 is 

declared valid. While the results of the trial to 2 material experts, namely the feasibility 

assessment of material experts, obtained an average percentage value of 76.81% in the 

feasible category. The average result of the material expert's V coefficient is 0.708. The 

results of the trial to 5 students, namely the feasibility assessment of students obtained an 

average percentage value of 91.6% in the very feasible category. The average result of the 

student's V coefficient of 0.94 is declared valid and the PAIKEM aspect of the student is 0.85 

is declared valid. 

Keywords : PAIKEM, learning media, thematic, android 

1. PENDAHULUAN 

Dari hasil observasi di Sekolah SD N 1 Beji, dalam proses pembelajaran saat ini, masih 

banyak guru yang menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Penyampaian 

materi menggunakan metode ceramah dengan media papan tulis yang menyebabkan peserta 

didik kurang tertarik dengan materi yang disampaikan menyebabkan waktu pelajaran yang 
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terbuang dan kegaduhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru juga masih 

menggunakan LKS dan buku paket dalam  proses belajar. Siswa hanya mencatat dan 

mendengarkan apa yang di sampaikan oleh guru.  

PAIKEM adalah singkatan dari kata Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (Hanifah, 2016). Tujuan dari pembelajaran dengan cara ini yaitu dapat 

mengurangi adanya kebosanan siswa, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan, serta proses pembelajaran menjadi lebih efektif (Dinniar, 2017). Disebut 

demikian karena pembelajaran ini dirancang untuk Mengaktifkan siswa, dengan metode 

Inovatif, dan mengembangkan Kreativitas sehingga Efektif, namun tetap Menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

menghasilkan sebuah aplikasi media pembelajaran melalui pendekatan PAIKEM pada 

pembelajaran tematik materi bangun datar kelas 4 jenjang sekolah dasar. Media ini dibuat 

menggunakan Construct 2 yang berupa aplikasi berbasis Android yang berisikan materi, 

video, suara dan soal yang akan memberikan timbal balik oleh siswa yang mengerjakan 

berupa nilai atau skor setelah mengerjakan soal. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran interaktif yang akan diterapkan pada siswa sekolah dasar, agar 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

 

2. METODE  

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu model penelitian yang dapat 

digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D) menurut Borg and Gall (dalam Rozhana, 2015:33) pada dasarnya 

merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk 

yang dikembangkan. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat proses mengembangkan dan 

menguji kelayakan keefektifan suatu produk dengan kriteria yang disesuaikan dengan produk 

yang dihasilkan. 

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini diadaptasi dari 

langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall tersebut dengan 

pembatasan. Borg & Gall (dalam Emzir, 2013: 271) menyatakan bahwa dimungkinkan untuk 

membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk membatasi langkah penelitian. Penerapan 

langkah-langkah pegembangannya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, yaitu Tahap 

Pengumpulan Data, Tahap Desain Produk, Tahap Validasi Desain, Tahap uji coba 

pemakaian, Tahap uji coba Produk.  

 



 

 

3 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini hanya menguji sampai kelayakan media pembelajaran dan karena 

pandemi Covid-19 jadi tidak dilakukan pengujian berskala besar. 

3.1 Tahap Pengumpulan Data 

Hasil dari wawancara dengan guru didapati kebutuhan user yang membahas tentang 

materi bangun datar yang perlu dibuat media pembelajaran interaktif berbasis android 

adalah dengan spesifikasi pada tabel 1. 

Tabel 1. Spesifikasi Kebutuhan User 

No Fitur yang diperlukan Keterangan 

1 Aplikasi dapat diinstal di 

HP 

Karena mayoritas hp siswa 

adalah android 

 
2 

Terdapat materi bangun 

datar 

Di dalam setiap materi terdapat 

contoh soal untuk 

latihan 

3 Terdapat video tentang 

materi bangun datar 

Menurut guru pengampu, 

Materi bangun datar lebih mudah 

dijelaskan melalui video karena bias 

melihat detail bentuk dari bangunnya. 

4 Terdapat menu kuis Untuk evaluasi siswa 

5 Terdapat menu petunjuk Untuk membantu siswa 

dalam menjalankan aplikasi 
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Terdapat music dan suara 

di tiap bagian video 

Menurut guru siswa kurang tertarik 

jika hanya video monoton tapa suara, 

sehingga di perlukan suara untuk 

menjadikan siswa lebih semangat 

dalam melihat materi. 

7 Terdapat tombol keluar Untuk keluar dari aplikasi 

 

Kemudian kebutuhan hardware dan software yang mendukung dalam proses 

pengembangan media pembelajaran ini yaitu : Laptop, Software  Construct 2, Software 

Web2Apk Builder. 

3.2 Tahap Desain Produk 

Pembuatan Use Case Diagram menampilkan gambaran skenario dari interaksi  yang 

dilakukan pengguna terhadap aplikasi media pembelajaran, seperti pada gambar 1 
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Gambar 1.  Use case diagram media pembelajaran 

Pembuatan Activity diagram menampilkan menu utama, pengguna membuka 

kemudian menjalankan aplikasi media pembelajaran bangun datar, lalu sistem akan 

merespom dengan menampilkan tampilan menu utama berupa menu materi, video 

pembelajaran, kuis, pengaturan, petunjuk dan keluar. Activity diagram menampilkan menu 

utama ada pada gambar 2. 

 

Gambar 2.  Activity Diagram Menu Utama 

Activity diagram menampilkan menu materi dimana pengguna memilih tombol materi 

kemudian sistem akan menampilkan halaman materi bangun datar  yang dapat dipilih 

untuk belajar. Setelah selesai pengguna dapat menekan tombol kembali unutk masuk ke 

halaman utama. Activity diagram menampilkan menu pembuat dapat dilihat pada Gambar 

3. 
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Gambar 3.  Activity diagram Menu materi 

Activity Diagram menampilkan menu kuis. Pengguna dapat menekan tombol kuis 

pada  menu utama kemudian sistem akan menampilkan soal bangun datar, pengguna 

mengerjakan soal lalu setelah selesai mengerjakan sistem akan muncul hasil nilai atau 

skor. Setelah selesai pengguna menekan tombol kembali untuk kembali ke menu utama. 

Activity Diagram seperti gambar 4. 

 

Gambar 4.  Activity Diagram Kuis 
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Pada Tabel 2 merupakan tampilan dari wireframe. 

Tabel 2 Wireframe 

No Desain Keterangan 

1. Menu utama 

 

 

 

Tampilan menu utama media 

pembelajaran ini terdapat 

dari 5 yaitu, Materi, Kuis, 

Petunjuk, Pengembang, 

Keluar. Desain ini 

merupakan implementasi dari 

aktif pada pendekatan 

PAIKEM. 

2. Menu Materi 

 

Pada menu materi terdapat 

tombol KI, KD dan Video 

materi pembelajaran yang 

dapat dipilih. Desain ini 

merupakan implementasi dari 

efektif pada pendekatan 

PAIKEM. 

3. Isi Materi 

 

Pada menu isi materi 

terdapat isi dari materi baik 

Video rumus, bernyanyi, dan 

materi keseluruhan, beserta 

tombol back untuk kembali 

ke menu.  

Desain ini merupakan 

implementasi dari inovatif 

pada pendekatan 

PAIKEM. 
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4.   Video 

   

Menu video ini disajikan 

berupa seorang guru yang 

sedang menjelaskan 

matematika bangun datar 

kemudian akan ditampilkan 

animasi yang menarik 

tentang materi, dan suara 

bernyanyi agar siswa lebih 

tertarik. 

Disitu juga 

terdapat tombol menjeda dan 

memulai lagi video. Disitu 

juga ada tombol back untuk 

kembali ke menu awal. 

Desain ini merupakan 

implementasi dari 

menyenangkan pada 

pendekatan 

PAIKEM. 

 

5. Petunjuk 

 

 

 

 

Pada menu petunjuk terdapat 

tombol kuis,materi dan 

video. Jika di tekan akan 

menunjukan tata cara masuk 

ke menu yang disebutkan, 

dan juga berlakunya skor dan 

waktu pada menu kuis. 

Disitu juga ada tombol back 

untuk kembali ke 

menu utama. 
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6.  Kuis 

 

 

 

Merupakan tampilan kuis 

yang berisi bar timer yang 

berfungsi untuk waktu 

mengerjakan per soal,skor 

persoal, dan juga nyawa jika 

menjawab benar ataupun 

salah. bar soal untuk soal dan 

ada empat tombol jawaban. 

Desain ini merupakan 

implementasi dari kreatif 

pada pendekatan 

PAIKEM. 

7. Pengembang 

 

 

Menampilkan profil 

pengembang dari pembuat 

aplikasi media pembelajaran 

ini.  

3.3 Tahap Pengembangan 

Berikut adalah hasil dari perancangan produk media pembelajaran yang telah dibuat 

oleh peneliti. 

1) Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Construct 2 dan Website 2 APK 

Builder. 

Pada gambar 6 ini merupakan tampilan layout pada construct 2 berfungsi 

sebagai tempat untuk mengorganisir tatanan layout,  pengembang bisa memasukan 

objek, menambah, menghapus, memberikan teks, button dan mengubah layout. 
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Gambar 5.  Tampilan Layout Construct 2 

Pada gambar 6 merupakan tampilan Website 2 APK  berfungsi untuk convert 

media pembelajaran yang dibuat oleh pengembang dari file hasil export construct 2 

menjadi Aplikasi berbasis Android. 

                 

Gambar 6. Tampilan Website 2 APK Builder 

2) Hasil Pengembangan Media Pembelajaran. 

Berikut adalah hasil dari pengembangan media pembelajaran sesuai dengan 

desain dan rancangan yang telah dibuat oleh peneliti : 

 

Gambar 7.  Tampilan Menu Awal Media Pembelajaran 

Gambar 7 merupakan tampilan menu awal dari “media pembelajaran BANGUN 

DATAR” dengan desain warna bervariasi dan icon-icon yang menarik. Di dalam tampilan 
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menu utama ini terdiri dari icon menu materi, kuis, pengembang dan menu petunjuk. 

Pengguna dapat mengakses dengan cara menekan tombol tersebut. 

 

Gambar 8 Tampilan Materi 

Gambar 9 merupakan tampilan materi. Terdapat tombol KI, KD, serta beberapa video 

materi yang merupakan implementasi dari efektif pada pendekatan PAIKEM. Pengguna 

dapat memilih tombol materi tersebut sesuai yang diinginkan. Pada bagian pojok kanan 

atas terdapat tombol back yang berfungsi untuk kembali ke menu awal. 

 

Gambar 9 Tampilan Kuis 

Gambar 9 merupakan tampilan kuis. Pengguna langsung mengerjakan soal, dan 

terdapat fitur waktu, skor, dan nyawa. Terdapat 50 soal yang diacak setiap mengerjakan, 

dan keluar setiap 10 soal dengan tingkat kesulitan yang  berbeda-beda. Pada bagian pojok 

kanan atas terdapat tombol pause atau lanjutkan dan back  yang  berfungsi untuk kembali 

ke menu awal. 

3) Pengujian Blackbox 

Tabel 3 Hasil Uji Black Box 

Jumlah Pengujian Berhasil Gagal 

16 16 0 

Presentase 100 % 0% 

 

Pada tabel 3 dari 16 item pengujian memiliki tingkat keberhasilan 100%, 

yang artinya semua fitur dan tombol pada aplikasi berfungsi dengan baik. 
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4) Proses installasi aplikasi. 

a.  Pada gambar 10 merupakan akses keamanan handphone android, karena 

aplikasi ini tidak memerlukan akses khusus apapun, maka tekan tombol next 

pada android. 

 

Gambar 10 Izin Installasi 

b. Pada gambar 11  merupakan hasil installasi berupa icon “MPBD” yang 

merupakan singkatan dari Media Pembelajaran Bangun Datar. Proses ini berarti 

aplikasi sudah terinstall dan sudah terdapat pada  handphone android.  

 

Gambar 11 Hasil Installasi 

5) Kelayakan Perancangan Media Pembelajaran Melalui Pendekatan Paikem Materi 

Bangun Datar Berbasis Android. 

1.  Validasi Ahli Media 

a. Uji Kelayakan dan Presentase Interprestasi 

Tabel 4 Hasil Penilaian Ahli Media 

No Aspek Penilaian Skor Presentase Kualitas 

1.  Desain Pembelajaran 58 81,42 % Sangat Layak 

2.  Komunikasi Visual 46 65,71 % Layak 

3.  Perangkat Lunak 61 67,77 % Layak 

Total 165 66,66 % Layak 
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b. Uji Validasi 

                 
              

           
 

                 
     

  
       

Ketentuan pada item 25 di dalam tabel Aiken V adalah dengan lower limit 

0,64 sampai upper limit 0,93 atau nilai V mencapai 0,83. Hasil nilai rata–rata V = 

0,794 dinyatakan valid. 

2. Validasi Ahli Materi 

a. Uji Kelayakan dan Presentase Interprestasi 

Tabel 5 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Aspek Penilaian Skor Presentase Kualitas 

1. Pembelajaran 105 75 % Layak 

2. Substansi Materi 28 93,33 % Sangat layak 

3. Paikem 36 72 % Layak 

Total 169 76,81 % Layak 

 

b. Uji Validasi 

a) Uji Validasi Ahli Materi 

                 
              

           
 

                 
     

  
       

Ketentuan pada item 22 di dalam tabel Aiken V adalah dengan lower limit 

0,64 sampai upper limit 0,93 atau nilai V mencapai 0,83. Hasil nilai rata-rata V = 

0,708 dinyatakan valid. 

3. Validasi Siswa 

a. Uji Kelayakan dan Presentase Interprestasi 

Tabel 6. Uji Kelayakan dan Presentase Interprestasi 

No Aspek Penilaian Skor Presentase Kualitas 

1. Umum 119 95,2 % Sangat layak 

2. Paikem 110 88 % Sangat layak 

Total 229 91,6 % 
Sangat 

Layak 
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b. Uji Validasi 

a) Uji Validasi Siswa 

                 
              

           
 

                 
   

 
      

Ketentuan pada item 5 di dalam tabel Aiken V adalah dengan lower limit 0,6 

sampai upper limit 0,91 atau nilai V mencapai 0,79. Hasil nilai rata – rata V = 0.94 

dinyatakan valid. 

b) Uji Validasi PAIKEM siswa 

                 
              

           
 

                 
    

 
      

Ketentuan pada item 5 di dalam tabel Aiken V adalah dengan lower limit 0,6 

sampai upper limit 0,91 atau nilai V mencapai 0,79. Hasil nilai rata-rata V = 0.85 

dinyatakan valid. 

4. PENUTUP 

Aplikasi media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan construct 2 dan di export 

menjadi android dengan mengambil materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

pada mata pelajaran tematik. Di dalam media ini berisikan materi, kuis, video pembelajaran 

dan suara penjelasan tentang materi yang akan di pelajari untuk mempermudah siswa untuk 

belajar dengan menerapkan pendekatan PAIKEM pada setiap elemen-elemen desain pada 

aplikasi. Kemudian dilakukan uji black-box pada media ini hasilnya semua tombol yang di 

testing berjalan dengan baik dan siap untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan RnD(Research and Development). 

Berdasarkan dari perhitungan angket yang diberikan kepada ahli media, ahli materi dan 

siswa dengan rincian sebagai berikut : 1) Penilaian kelayakan ahli media memperoleh nilai 

rata-rata dengan persentase 66,66 % pada kategori layak. Pada hasil rata-rata koefisien V ahli 

media sebesar 0,794 dinyatakan valid. 2) Penilaian kelayakan ahli materi memperoleh nilai 

rata-rata dengan persentase 76,81 % pada kategori layak. Pada hasil rata-rata koefisien V ahli 

materi dengan nilai sebesar 0,708 dinyatakan valid. 3) Penilaian kelayakan siswa dilakukan 

kepada siswa SD kelas 4 yang akan menggunakan media pembelajaran ini. Setelah diujikan 

kepada 5 siswa mengacu pada tabel 4.16 dari aspek umum mendapatkan skor 119 dengan 

persentase 95,2% dan aspek paikem mendapatkan skor 110 dengan persentase 88% sehingga 
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total keseluruhan mendapatkan skor 229 dengan persentase sebesar 91,6 % dan dinyatakan 

sangat layak untuk sekolah dasar.  
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