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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Development/Pengembanagn 

4.1.1 Tampilan Aplikasi 

a. Hasil Antarmuka Halawan Awal   

Halaman awal adalah tampilan awal dari aplikasi untuk pembelajaran aqidah dan akhlak 

untuk anak usia dini. Pada halaman awal terdapat dua tombol, yaitu tombol play dan 

tombol keluar. Tombol play berfungsi untuk menuju ke halaman menu utama. Tampilan 

halaman awal dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Antarmuka halaman awal 

 

4. Hasil Antarmuka Halaman Menu 

Halaman menu adalah tampilan menu dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah 

dan akhlak untuk anak usia dini.  Pada halaman menu ini terdapat empat tombol yaitu: 

tombol belajar untuk menuju ke menu materi, tombol main untuk menuju ke menu main, 

tombol tentang untuk menuju ke menu tentang dan tombol kembali untuk menuju ke 

halaman awal. Tampilan halaman menu dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Antarmuka halaman menu 

 

5. Hasil Antarmuka Pilih Materi Belajar 

Halaman belajar adalah tampilan belajar yang berisi empat tombol yaitu, tombol aqidah 

yang berbentuk anak laki-laki untuk menuju ke materi aqidah, tombol akhlak yang 

berbentuk anak perempuan untuk menuju ke menu akhlak, tombol petunjuk untuk menuju 

ke petunjuk bermain dan tombol home untuk menuju ke halaman utama. Halaman pilih 

materi dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Antarmuka halaman pilih materi belajar dan materi gim 

 

6. Hasil Antarmuka Halaman Materi Aqidah 

Halaman materi aqidah adalah tampilan di mana suara materi aqidah diputar. Pada 

halaman ini terdapat empat tombol yaitu: tombol pengertian yang berbentuk seperti lampu 

yang menyala untuk memutar suara materi pengertian aqidah, tombol perkataan yang 

berbentuk seperti ornag memegang pengeras suara untuk memutar suara materi perkataan 
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baik, tombol materi asmaulhusna yang berbentuk kata Allah untuk memutar suara materi 

asmaulhusna dan tombol kembali untuk kembali ke menu pilih materi. Tampilan halaman 

materi aqidah dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Antarmuka halaman materi aqidah 

 

7. Hasil Antarmuka Halaman Materi Akhlak 

Halaman materi akhlak adalah tampilan di mana suara materi akhlak diputar. Pada 

halaman ini terdapat tiga tombol yaitu: tombol pengertian untuk memutar suara materi 

pengertian akhlak, tombol perilaku untuk memutar suara materi perilaku dan tombol 

kembali untuk kembali ke menu pilih materi. Tampilan halaman materi akhlak dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Antarmuka halaman menu gim 
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8. Hasil Antarmuka Halaman Main  

Halaman main adalah halaman yang berisi tampilan permainan. Pada halaman ini terdapat 

dua tipe pertanyaan yaitu, pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan drag and drop. Pada 

pertanyaan pilihan ganda pemain diminta untuk memilih satu dari dua jawaban yang telah 

disediakan. Suara pertanyaan dapat diputar dengan cara memencet karakter guru dan suara 

jawaban dapat diputar dengan cara menyentuh karakter murid. Untuk pertanyaan drag and 

drop, pemain harus menempatkan jawaban sesuai perintah soal kemudian ditempatkan 

pada tempat yang telah disediakan. Pada halaman drag and drop terdapat satu tombol, 

yaitu tombol cek yang berfungsi untuk mengecek jawaban yang telah diletakkan oleh 

pemain. Tampilan halaman pertanyaan pilihan dapat dilihat pada Gambar 4.6, dan 

tampilan halaman pertanyaan drag and drop dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.6 Antarmuka halaman pertanyaan pilihan ganda 

 

 

Gambar 4.7 Antarmuka halaman pertanyaan drag and drop 
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9. Hasil Antarmuka Halaman Tentang  

Halaman tentang adalah halaman yang menampilkan informasi mengenai aplikasi. 

Tampilan halaman tentang dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

 

Gambar 4.8 Antarmuka halaman tentang 

 

4.1.2 Aset Aplikasi 

Pengembangan pada aplikasi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Objek-Objek yang dihasilkan 

Objek Gambar Keterangan 

Karakter 

Utama 

 

Karakter anak laki-laki 

bernama Budi 

 

 

Karakter anak perempuan 

bernama Ani 

 

 

Karakter guru perempuan 

bernama Sri 
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Tombol 

 

Tombol kembali 

 

 

Tombol lanjut 

 

 

Tombol halaman utama 

 

 

Tombol pengertian 

 

 

Tombol perkataan 

 

 

Tombol Asmaulhusna 

 

 

Tombol perilaku 

 

 

Tombol tentang 

 

 

Tombol mulai 

 

 

Tombol petunjuk 

Setting 

Lokasi 

 

 
 

Berada di dalam kelas 

 

 

Berada di hutan 
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4.2 Implementation/Implementasi 

Implementasi dari aplikasi untuk pembelajaran aqidah dan akhlak PAUD melibatkan 

seluruh siswa PAUD Dahlia dan ahli materi atau guru PAUD Dahlia. Berikut penjelasan dari 

implementasi untuk pembelajaran aqidah dan akhlak anak usia dini: 

a. Implementasi Responden Siswa PAUD Dahlia 

Target dari aplikasi ini adalah seluruh siswa PAUD Dahlia. Adapun data dari siswa dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Data siswa PAUD Dahlia 

No Nama Jenis kelamin Usia 

1 Arkana Mahardika L 4 

2 Azzam Umron Habibi L 4 

3 Ahamad Bahrun Naja L 4 

4 Ghaida Lutfiana P 3 

5 Rania Almira F P 4 

6 Azka Munaja Ahmad L 3 

7 Noval Rizqon Azza L 3 

8 Toriq Hidayat L 3 

9 Nirmala Evi Fadya A P 4 

10 Mutiara Puspita Dewi P 4 

11 Aisys Cindy Maulida P 4 

12 Ahmad Nadziful Ikhsan L 4 

13 Elvina Alya Fahira P 3 

14 Fitria P 4 

15 Atar Rizky Yudistira L 3 

 

Implementasi dari aplikasi untuk pembelajaran aqidah dan akhlak anak usia dini 

didapatkan data yang nantinya dianalisis oleh penulis. Implementasi dilakukan terhadap 

siswa berada di sekolah dasar tersebut. Tempat yang dijadikan implementasi berada di 

ruangan kelas. Implementasi dilakukan pada jam pelajaran. Waktu yang diperlukan dalam 

melakukan implementasi sebanyak satu hari yang terbagi dalam dua kali implementasi 

yaitu, implementasi materi dan implementasi gim.  

b. Implementasi responden guru 

Target dari aplikasi ini adalah seluruh guru PAUD Dahlia. Adapun data dari guru dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data guru PAUD Dahlia 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Sri Ubaidah, S.Pd P 

2 Sri Suryanti P 

3 Istik Nafuah P 

4 Siti Miwidayati P 

5 Darwiyati P 

 

Implementasi dari aplikasi untuk pembelajaran aqidah dan akhlak anak paud didapatkan 

data yang nantinya dianalisis oleh penulis. Implementasi dilakukan terhadap guru berada 

di sekolah dasar tersebut. Tempat yang dijadikan implementasi berada di ruangan kelas. 

Implementasi dilakukan pada jam pelajaran. Waktu yang diperlukan dalam melakukan 

implementasi sebanyak satu hari yang terbagi dalam dua kali implementasi yaitu, 

implementasi materi dan implementasi gim.  

 

 

4.3 Hasil Pengujian Aplikasi 

 Responden Pengujian aplikasi adalah siswa PAUD Dahia dan guru PAUD Dahlia. 

Responden siswa diminta untuk memahami materi dan mejawab soal. Sedangkan responden 

guru diminta untuk mengkaji gim dengan kesesuaian materi yang terdapat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selanjutnya wawancara akan dilakukan kepada responden, 

wawanacara tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai gim tersebut dari berbagai aspek.  

Aspek-aspek dari yang terdapat dalam wawancara antara lain aspek yang berkaitan dengan 

materi, antarmuka dan motivasi. Wawancara yang diberikan kepada siswa memiliki aspek yang 

berkaitan dengan antarmuka dan motivasi. Sedangkan untuk guru, wawancara yang diberikan 

memiliki aspek yang berkaitan dengan materi dan antarmuka. Selanjutnya responden diminta 

memberikan kritik & saran. Pengujian aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.9 Pengujian 

aplikasi (1) dan Gambar 4.10 Pengujian aplikasi (2). 
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Gambar 4.10 Pengujian aplikasi (1) 

 

 

Gambar 4.11 Pengujian aplikasi (2) 

 

4.3.1 Likert  

Data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan 

perhitungan dari respon para responden. Pada penelitian ini, skala Likert digunakan untuk 

mengukur skala persepsi/pendapat responden. Untuk memudahkan proses penghitungan hasil 

wawancara, setiap jawaban diberikan bobot nilai. Pembagian bobot nilai diatur pada Tabel 4.4 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Pembagian bobot nilai 

Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (R) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

  

Data yang didapat kemudian diolah dengan cara mengkalikan setiap point jawaban 

dengan bobot yang sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai. Bobot nilai kemudian digunakan 

untuk menghitung nilai rata-rata dari jawaban. Rumus untuk menghitung nilai persen tersebut 

adalah: 

 

Rata-rata =  
Total Bobot Nilai 

 Jumlah responden 
 

 

 Selanjutnya dibuat garis rentang untuk menyimpulkan jawaban dari pernyataan sesuai 

dari rata-rata yang telah diperoleh. Garis rentang nilai dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Garis rentang nilai 

 

Hasil perhitungan dari wawancara yang dibagikan kepada guru sebagai pakar terdapat 

pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan kuisioner guru 

No. Wawancara 
Respon 

Rata-rata 
STS TS R S SS 

1. Materi aqidah yang 

disajikan sesuai dengan 

RPP 
   3 2 4.4 

2. Materi akhlak yang 

disajikan sesuai dengan 

RPP 

   4 1 4.2 

3. Dengan menggunakan gim 

pembelajaran Aqidah dan 

akhlak menjadi lebih 

menarik 

    5 5 

4. Dengan menggunakan 

suara dalam materi dan 

gim pada permainan ini 

menjadi lebih mudah 

   4 1 4.2 

5. Tombol yang terdapat pada 

aplikasi dapat dipahami 

dengan mudah  
    5 5 

6. Kualitas suara yang 

terdapat di dalam aplikasi 

sudah baik 

  3 2  3.4 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilakukan analisis terhadap kinerja aplikasi. Berikut 

ini adalah uraian hasil perhitungan wawancara: 

a. Kesesuaian Materi 

Pada pernyataan ke-1, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,4. Dapat disimpulkan bahwa 

guru setuju bahwa materi sudah sesuai dengan RPP. 

b. Kesesuaian Materi Akhlak  

Pada pernyataan ke-2, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,2 Dapat disimpulkan bahwa 

guru setuju bahwa materi sudah sesuai dengan RPP. 

c. Pemanfaatan media pembelajaran sebagai media pembelajaran aqidah dan akhlak 

Pada pernyataan ke-3, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 5.  Dapat disimpulkan bahwa 

guru sangat setuju bahwa dengan gim, belajar aqidah dan akhlak menjadi menarik. 

d. Pemanfaatan suara pada materi dan gim terhadap tingkat kesulitan permainan 

Pada pernyataan ke-4, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,2. Dapat disimpulkan bahwa 

guru setuju bahwa dengan suara pada materi dan gim, materi dan gim aqidah dan akhlak 

menjadi mudah dipahami. 
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e. Antarmuka Aplikasi (tombol-tombol dalam aplikasi) 

Pada pernyataan ke-5 rata-rata nilai yang diperoleh adalah 5. Dapat disimpulkan bahwa 

guru sangat setuju tombol dalam gim dapat mudah dipahami. 

f. Antarmuka Aplikasi (kualitas suara dalam aplikasi) 

Pada pernyataan ke-6 rata-rata nilai yang diperoleh adalah3,4. Dapat disimpulkan bahwa 

guru ragu tentang kualitas suara dalam gim. 

 

4.3.2 Social skills 

Tabel 4.6 Hasil pengamatan social skill, merupakan hasil pengujian social skill dari siswa. 

Pada pengujian ini penulis melakukan pengamatan ketika aplikasi diimplementasikan. 

Pengamatan yang dilakukan adalah pada setiap materi dan gim. 

Tabel 4.6 Hasil pengamatan social skill  

No Materi 

Jumlah anak 

yang 

memperhatikan 

Suasana kelas Keterangan 

1 Aqidah   13 Kondusif, aktif Layak  

2 Akhlak  8 Tenang, tidak aktif Netral 

3 Gim  15 Kondusif, aktif Layak 

 

Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan ketika materi aqidah di implementasikan suasana 

kelas kondusif dan aktif mungkin dikarenakan siswa memiliki rasa tertarik dan ingin tahu. 

Ketika materi akhlak diimplementasikan suasana kelas menjadi tenang dan tidak aktif mungkin 

dikarenakan siswa sudah mulai bosan dan tidak fokus. Pada saat gim diimplementasikan 

suasana kelas menjadi leibh kondusif dan aktif mungkin dikarenakan siswa berperan aktif 

dalam mendengarkan dan menjawab soal dalam gim. Keadaan kondusid dan aktif siswa paling 

menonjol adalah saat mengerjakan soal drag and drop. Sehingga dari hasil pengamatan dapat 

disimpulkan bahwa layak adanya interaksi sosial yang timbul dalam materi dan gim pada 

aplikasi. 

 

4.4 Kesimpulan Hasil Pengujian 

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan kepada guru dan siswa, 

kesimpulan yang telah didapat antara lain: 
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1. Pemanfaatan multimedia sebagai media pembelajaran baru bagi anak PAUD menjadi 

lebih menarik dan menyenangkan. 

2.  Materi aqidah dan akhlak yang tersedia dalam permainan telah sesuai dengan RPP yang 

berlaku. 

3. Antarmuka dalam aplikasi seperli background, tombol dan karakter dapat dibuat lebih 

interaktif agar pemainan dapat lebih menarik dan menyenangkan. 

4. Gim ini mampu memotivasi siswa untuk mempelajari aqidah dan akhlak lebih jauh dan 

memotivasi siswa untuk memiliki aqidah dan akhlak yang baik. 

 

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi 

Pada tahapan ini dibahas tentang keunggulan dan kelemahan dari aplikasi yang telah 

dibuat. 

a. Kelebihan 

Kelebihan gim pembelajaran aqidah dan akhlak antara lain: 

1. Permainan ini menarik karena menggunakan suara dubbing.  

2. Antarmuka pada aplikasi menarik dan interaktif 

3. Membantu anak usia dini mempelajari aqidah dan akhlak. 

4. Membantu memberikan pembelajaran aqidah dan akhlak anak usia dini 

5. Membantu anak usia dini mempunyai aqidah dan akhlak  yang baik 

6. Mengasah kemampuan untuk memahami materi  

7. Mengasah kemampuan untuk berfikir 

b. Kekurangan 

1. Aplikasi yang ditampilkan bersifat 2 dimensi. 

2. Materi yang tersedia masih sedikit. 

3. Soal yang tersedia masih sedikit. 

4. Kualitas suara dalam gim kurang bagus 

5. Harus memahami suara di dalam gim.  


