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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Media Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari kata Medium yang berasal 

dari Bahasa Latin dan mempunyai arti perantara atau pengantar sebuah 

pesan dari pengirim ke penerima.13 Schramm berpendapat bahwa media 

pembelajaran merupakan pemanfaatan teknologi sebagai pembawa pesan 

untuk keperluan pembelajaran.14 Media merupakan suatu alat penghubung 

untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Guru sebagai 

sumber dalam pembelajaran. Kemudian penerima pesan tersebut yakni 

siswa. Sedangkan pesan yang disampaikan merupakan materi atau 

keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa.15 

Ada beberapa unsur dalam setiap proses pembelajaran, diantaranya 

adalah tujuan, metode, media, dan evaluasi. Unsur media merupakan unsur 

yang tidak bisa dilepaskan dengan unsur yang lainnya, sebab unsur media 

mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan bahan pelajaran 

kepada penerima (siswa). Oleh karena itu, media pembelajaran 

memegangang peranan penting dalam terjadinya proses pembelajaran yang 

efektif.16 

                                                             
13 Sadiman, Arief S, Media Pendidikan, (Jakarta:2010), 06 
14 Fathul mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Yogyakarta:2013), 64 
15 Ibid,. Hlm. 65 
16 Ibid,.  
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Adapun fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai berikut:17 

1. Membantu proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang efektif 

2. Komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya guna 

menciptakan situasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya.  

3. Proses belajar akan berlangsung dengan cepat.  

4. Meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar-mengajar (KBM).  

5. Mengurangi penyakit verbalisme dengan cara mengkonkritkan yang 

sesuatu yang abstrak. 

Selain fungsi, media pembelajaran juga terdapat manfaatnya. Adapun 

manfaat dari media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai adalah 

sebagai berikut :18 

1. Peserta didik akan termotivasi untuk belajar dengan adanya media 

pembelajaran. 

2. Materi yang disampaikan guru ke peserta didik akan lebih jelas , serta 

akan meningkatkan penguasaan dan pemahaman peserta didik 

sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Metode pengajaran yang digunakan guru akan bervariasi tidak semata 

menggunakan metode ceramah. 

Bretz membagi ciri utama media menjadi tiga unsur pokok, yakni 

audio atau suara, visual dan gerak. Sedangkan visual sendiri di klasifikasi 

menjadi tiga yaitu gambar, garis dan simbil yang mudah ditangkap oleh 

indra penglihatan manusia. Bretz juga membedakan antara media siar 

                                                             
17 Tejo Nurseto, Membuat Media Pembelajaran yang Menarik, Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Vol. VIII No.1,(2011), 21. 
18 Ibid,.Hlm 22 
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(telecommunication) dengan media rekam (recording) sehingga 

menghasilkan kalsifikasi media menjadi delapan yaitu sebagai berikut:19 

a. Media audio visual gerak 

b. Media audio visual diam 

c. Media audio visual semi gerak 

d. Media visual gerak 

e. Media visual diam 

f. Media semi gerak  

g. Media audio 

h. Media cetak 

Hakikatnya baik atau buruknya suatu komunikasi ditentukan pada 

penggunaan saluran atau channel. Sedangkan yang dimaksud saluran atau 

channel tersebut ialah media. Media merupakan bagian dari komunikasi 

kegiatan belajar mengajar. 20 

Adapun suatu media yang diyakini dapat membangkitkan minat 

peserta didik dalam pembelajaran ialah media audio visual. Media audio 

visual merupakan salah satu jenis media dari berbagai jenis media yang 

menjadi alternatif dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. 

Adapun aspek-aspek media audio visual merupakan media yang dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut : 21 

 

                                                             
19 Ali Muhson, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, 

Jurnal Pedidikan Akutansi Indonesia, Vol.VIII No.2, (2010), 5. 
20 Cepy Riyana, Media Pembelajaran, (Jakarta:2012), 07 
21 Sapto Haryoko, Efektivitas Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai Alternatif 

Optimalisasi Model Pembelajaran, Jurnal Edukasi Elektro, Vol.V No.1, Hlm.02  
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1. Medianya menarik 

2. Media yang mudah dikemas dalam proses pembelajaran, sehingga 

menjadikan peserta didik memahami materi yang disampaikan melalui 

media tersebut. 

3. Media yang dapat diperbaiki/edit setiap saat.  

Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi serta 

komunikasi dengan optimal sebagai media atau alat bantu merupakan 

pembelajaran yang bersifat efektif, misalnya E-Learning. E-learning yang 

kepanjangan dari Electronic Learning merupakan salah satu pemanfaatan 

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam proses pembelajaran. 22 

Sedangkan M-Learning (Mobile Learning) adalah salah satu media 

pembelajaran yang menggunakan suatu perangkat bergerak, misalnya 

PDA, Handphone, Table, serta PC. Dengan demikian memudahkan 

pengguna dalam mengakses materi ajar kapanpun dan dimanapun. Jadi M-

Learning (Mobile Learning) juga merupakan bagian dari E-Learning 

(Electronic Learning), karena M-Learning dan E-Learning merupakan 

salah satu kemajuan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK).23 

2. Maharah Kalam atau Kompetensi Berbicara 

Sejak zaman purbakala manusia sudah belajar bahasa, 

terutama bahasa keluarga, karena diperlukan untuk saling 

                                                             
22 Numick Sulistyo Hanum, Keefektifan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran (Studi 

Evaluasi Model Pembelajaran E-Learning SMK Sandhy Putra Purwokerto), Jurnal Pendidikan 

Vokasi, Vol.III No.1, (2013), 93 
23 I Made astra, Umiatin dan Dian Ruharman, Aplikasi Mobile Learning Dengan 

Menggunakan Adobe Flash Sebagai Media Pembelajaran Pendukung, Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, Vol.XVIII No.2, (2012), 176 
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berkomunikasi dengan orang-orang disekelilingnya. Artinya manusia 

sangat membutuhkan bahasa untu keberlangsungan hidup sebagai 

manusia yang bermasyarakat atau biasa disebut dengan makhluk 

sosial.24 Kegiatan memperoleh bahasa yang pertama kali didengar 

disebut pemerolehan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu merupakan bahasa 

pertama kali diperoleh seseorang. Pemerolehan bahasa ibu merupakan 

suatu hal yang alamiah dan wajar, sedangkan belajar bahasa yang 

bukan bahasa pertama disebut bahasa kedua atau bahasa asing.25 

“Competence” merupakan asal kata dari Kompetensi yang 

memiliki arti authority, power, ability, knowledge dan skill. 

Sedangkan kompetensi dalam Bahasa Arab yakni Kafa’ah. Jadi 

kesimpulannya, kompetensi merupakan keterampilan dan kecakapan 

seseorang dalam bidangnya sehingga ia memiliki wewenang untuk 

melakukan suatu hal sesuai batas keilmuan yang 

dimiliki.26Pembentukan Lifeskill (kecakapan hidup) pada hakikatnya 

terarah oleh pembelajaran dengan berbasis kompetensi. Pembentukan 

lifeskill pada diri peserta didik sebagai bekal untuk kehidupan mereka 

saat ini dan masa yang akan mendatang. Lifeskill saat ini menjadi 

sebuah keharusan dalam setiap mata pelajaran, sehingga setelah 

belajar mereka akan memiliki :27 

1. Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk berfungsi 

dalam masyarakat 

                                                             
24 Sri Utari dan Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta:1993), 01 
25 Ibid, Hlm.03 
26 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang:2008), 14 
27 Ibid, Hlm 15 
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2. Kemampuan yang membuat seseorang berbeda dalam kehidupan 

sehari-hari 

3. Kemampuan yang berupa perilaku adaptif dan positif yang 

memungkinkan seseorang untuk menjawab tuntutan dan tantangan 

kehidupan sehari-hari secara efektif. 

Bahasa Arab merupakan salah satu rumpun bahasa semit. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Bahasa Asing 

termasuk didalamnya Bahasa Arab yaitu meliputi Kompetensi Istima’ 

(mendengar), Kompetensi Kalam (berbicara), Kompetensi Qiro’ah 

(membaca) dan Kompetensi Kitabah (menulis). Kompetensi kalam 

yaitu mengungkapkan berbagai gagasan dan tujuan ragam nuansa 

makna secara lisan dalam berbagai teks lisan dengan ragam variasi 

tujuan komunikasi dan konteks.28 

Maharah kalam atau keterampilan berbicara merupakan 

salah satu penunjang keterampilan bahasa. Pembicara yang baik 

memberikan contoh yang dapat ditiru oleh pendengar dengan baik. 

Pembicara yang baik memudahkan pendengar untuk menangkap 

pembicaraan yang disampaikan. Keterampilan berbicara menunjang 

pula keterampilan menulis sebab pada hakikatnya antara berbicara dan 

menulis terdapat kesamaan dan perbedaan. Dua-duanya bersifat 

produktif. Dua-duanya berfungsi sebagai penyampai dan penyebar 

informasi. Bedanya terletak dalam media. Setiap maharah atau 

keterampilan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 

                                                             
28 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: 2008), 20 
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Bila berbicara menggunakan bahasa lisan sedangkan menulis 

menggunakan bahasa tulisan. Jika dalam berbicara sudah mahir, maka 

akan mahir pula memahami bacaan. Hal tersebut dikarenakan 

keterampilan berbica mempengaruhi keterampilan menulis. Apalagi 

dalam cara mengorganisasikan isi pembicaraan hampir sama dengan 

cara mengirganisasikan isi bahan bacaan.29 

“Speaking is Languange” merupakan pendapat dari seorang 

Linguis. Berbicara merupakan salah satu keterampilan atau kecakapan 

Bahasa yang didahului dengan kegiatan menyimak. Jadi seseorang 

dapat berbicara setelah proses menyimak telah matang. Berbicara 

memiliki hubungan yang erat dengan kosakata. Sedangkan kosakata 

diperoleh seseorang melalui kegiatan menyimak dan membaca.30 

Maharah kalam atau keterampilan berbicara merupakan kemampuan 

berbahasa seseorang untuk berkomunikasi. Kebiasaan seseorang yang 

masih enggan berbicara langsung atau berkomunikasi dengan penutur 

asli (native) harus di ubah dengan melakukan ihtikak (bersentuhan) 

langsung dengan penutur asli (native) disekitarnya. Jadi pada intinya 

faktor seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

asing dengan lancar selain memiliki kosakata yang cukup, terdapat 

faktor keberanian dan membiasakan berkomunikasi dengan native.31 

                                                             
29 Djago Tarigan dan H.G Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung:1986) 
30 Henry Guntur Tarigan, Berbicara : Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung:1985), 03 
31 Dadang Hamdun, Pembelajaran Bahasa Arab berbasis Karakter di Sekolah Dasar, 

Jurnal Fenomena, Vol.VIII No.1, (2016), 47 
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Pada hakikatnya komunikasi merupakan tujuan utama dari 

berbicara. Agar seseorang dapat menyampaikan ide atau gagasannya 

secara jelas dan efektif, maka seseorang tersebut harus memahami 

makna akan suatu hal yang akan disampaikan atau dikomunikasikan 

ke orang lain (pendengar). Sehingga tidak adanya miss-

communication (salah persepsi).32  

Maharah kalam (berbicara) dikalangan mahasiswa seharusnya 

sudah diterapkan dalam sehari-hari. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, 

masih banyak ditemukan permasalahan yang mendasar yang perlu di 

pecahkan dalam prosesnya pembelajaran Bahasa Arab dikampus. Salah 

satunya pada pengajaran maharah kalam (berbicara). Permasalahan 

tersebut dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi dosen atau dari sisi 

mahasiswa. Permasalahan yang dipandang dari sisi dosen dapat terjadi 

dikarenakan masih kurangnya metode atau media pembelajaran yang 

dapat menarik minat mahasiswa dan efektif. Sedangkan dari sisi 

mahasiswa dapat terjadi karena masih kurangnya motivasi, inisiatif dan 

keaktifan mahasiswa tersebut selama proses pembelajaran.33 

3. Android 

Android ialah sistem operasi yang berbasis linux yang dirancang 

khusus untuk java ponsel pintar (Smartphone) ataupun tablet. Sistem 

operasi ini memiliki sifat yakni open source.34 Android berkembang mulai 

                                                             
32 Henry Guntur Tarigan, Beribcara : Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung:1985), 15 
33 Novita Kusumadewi dan Rina Susanti (2017), Penggunaan Media PoPo Aktif (Power 

Point Aktif) dalam pembelajaran berbasis TPR (Total Physical Response) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab, Inovasi Media 

Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, ISSN 2598-0637,Hlm.378  
34 Arif Akbarul Huda, Live Coding! 9 Aplikasi Android Buatan Sendiri, 

(Yogyakarta:2013), 01 
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dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Persebarannya pun makin meningkat.  

Oleh karena itu, terbukanya peluang yang sangat besar untuk para 

programmer agar mengembangkan sistem operasi android ini dan 

menghasilkan sebuah aplikasi. Aplikasi hasil dari pengembangan sistem 

operasi Android yang terdapat di Playstore sebagaian besar bersifat gratis, 

namun terdapat juga yang berbayar.35 

Smartphone (Telepon Pintar) merupakan handphone atau telepon 

genggam yang memiliki kemampuan yang tinggi disbanding telepon genggam 

pada umumnya. Smartphone memiiki fungsi layaknya komputer. Akan tetapi 

masih belum terdapat pabrik yang menentukan standar dari telepon pintar 

tersebut. menurut pendapat beberapa orang, smartphone ialah telepon yang 

beroperasi menggunakan seluruh piranti yang menyediakan hubungan standard 

an mendasar bagi orang yang mengembangkan aplikasi.36 

Media mobile learning bebrbasis Android adalah media yang 

dirancang khusus untuk dijalankan pada telepon pintar atau smartphone 

yang berbasis android. Smartphone berbasis android kini sudah banyak 

pemakainya terutama dikalangan remaja dan mahasiswa. Harga dari 

smartphone mudah dijangkau oleh semua kalangan. Penggunaanya juga 

relatif mudah serta popularitasnya sistem operasi android dimasa depan 

memiliki potensi yang besar.37 

 

 

                                                             
35 Ibid, Hlm.02 

36 Pandji Saputro, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Melakukan 

Keputusan Pembelian Handphone Android, Repository Universitas Gunadarma , (2012), 03 
37 Robika, Yurnetti dan Yohandi, Pembuatan Media Mobile Learning Berbasis 

Android untuk Mata Pelajaran Fisika Kelas XI SMA, Pilar of Physics Education, vol X, 

(2017), 03. 
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Pandji Saputro (2012:03) menyimpulkan: 

Sebagai sebuah platform, Android adalah susunan dari beberapa 

perangkat lunak (software stack). Stack secara umum meliputi 

sistem operasi middleware dan aplikasi-aplikasi kunci. pada 

aplikasi Android terdapat komponen dan kategori tiap lapis 

dalam platform Android. Pada lapis terbawah menggunakan 

Linux Kernel yang di modifikasi. Linux antara lain menyediakan 

layanan abstraksi perangkat keras, manajemen proses dan 

memory serta fungsi-fungsi jaringan. Walaupun menggunakan 

kernel Linux, Android tidak dapat disamakan dengan sistem 

Linux seutuhnya, karena beberapa komponen kunci Linux tidak 

disertakan ( Misalnya sistem window bawaan, pustaka glibc, dan 

lain-lain).38 

Pada tahun 2013, sistem operasi Android sudah memasuki versi 

4.2. penamaan versi Android sangat unik, yakni dengan menggunakan 

nama makanan dan diawali abjad yang berurutan seperti berikut ini :39 

a. Android Apple Pie  

b. Android Banana Bread 

c. Android Cupcake  

d. Android Donut  

e. Android Éclair  

                                                             
38 Pandji Saputro, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Melakukan 

Keputusan Pembelian Handphone Android, Repository Universitas Gunadarma , (2012), 03 
39 Robika, Yurnetti dan Yohandi,  Pembuatan Media Mobile Learning Berbasis 

Android untuk Mata Pelajaran Fisika Kelas XI SMA, Pilar of Physics Education, vol X, 

(2017), 03. 
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f. Android  Frozen Yogurt/ Froyo 

g. Android Ginger Bread  

h. Android Honey Comb 

i. Android Ice Cream Sandwich 

j. Android  Jelly Bean  

k. Android Kitkat  

l. Android Lolipop 

m. Android Marshmellow 

n. Android Nougat 

o. Android Oreo 

p. Android Pie 

1. Framework 

Untuk mengembangkan aplikasi, banyak framework yang mendukung sistem 

operasi Android. Framework sistem operasi android ini menggunakan editor 

Eclipse serta SDK Android. Editor yang digunakan yakni Android 

Development Tools (ADT) berbasis Eclipse. Sedangkan aplikasi android 

secara native dapat dikembangkan dengan bahasa Java atau C.40 

2. Open Source 

Android memiliki sifat opensource sehingga membebaskan 

programmer untuk dapat memodifikasi atau mengembangkannya. 

Terbukti banyak dijumpai programmer yang berbagi trik dan tips 

ataupun tutorial untuk mengembangkan aplikasi android.41 

                                                             
40 Eung Mulyana, App Inventor : Ciptakan Sendiri Aplikasi ANDROIDmu, 

(Yogyakarta:2012), 01 
41Ibid, Hlm. 03 
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B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian terdahulu yang relevan ialah berjudul Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Android untuk Meningkatkan 

Partisipasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI, 

penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Muhammad Khoirun 

Aziz. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Bantul. Penelitian ini 

bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa dan menghidupkan prinsip 

belajar yang PAIKEM. Hasil dari penelitian ini ialah adanya 

peningkatan partisipasi siswa dari 55,75% (kategori kurang) meningkat 

menjadi 74,5% (kategori sedang) sehingga kesimpulannya ialah media 

pembelajaran PAI berbasis android memenuhi kriteria efektif. 

2. Penilitian yang relevan juga telah diteliti oleh Yuniati Dwi Utari yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV di MI Syafaat Muhammadiyah 

Jetis pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk membuat minat 

siswa untuk belajar Bahasa Arab meningkat. Hasil dari penelitian ini 

ialah media pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Arab yang 

dapat berjalan pada ponsel pintar (Smartphone) berbasis android. Hasil 

penilaian tingkat kelayakan media pembelajaran dari ahli media 

92,38%, ahli materi 89,7%, dan pengguna 84%. Sehingga media 

pembelajaran Bahasa Arab masuk kriteria layak untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran pendamping buku teks.  

                                                                                                                                                                       
  


