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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA INTERAKTIF 
BERBASIS WEB ENHANCED COURSE DENGAN MODEL PROBLEM-BASED 

LEARNING (PBL) PADA MATA KULIAH FISIKA DASAR II

Oleh

MUHAMMAD RIDHO SYARLISJISWAN

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Melakukan pengembangan media 
pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model 
Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II (2) Mengetahui 
respon validator terhadap media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 
Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah 
Fisika Dasar II (3) Mengetahui kelayakan dari media pembelajaran fisika interaktif 
berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada 
mata kuliah Fisika Dasar II.

Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang mengadopsi pengembangan 
dari Borg & Gall. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket yang 
diberikan kepada ahli materi, ahli media dan ahli informatika untuk menguji kualitas 
media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model 
Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II. Jenis data yang 
dihasilkan adalah data kualitatif yang dianalisis dengan pedoman kriteria kategori 
penilaian untuk menentukan kualitas produk.

Hasil penelitian ini adalah; (1) Media pembelajaran fisika interaktif berbasis 
Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) yang telah 
dikembangkan dapat diakses melalui fisika-ril.web.id (2) Media pembelajaran fisika 
interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning
(PBL) produk akhir yang dihasilkan telah memenuhi kriteria layak dengan skor rata-
rata dari penilaian ahli materi, 84,83%, ahli media 81,76% dan ahli informatika 
83,61% dalam kategori sangat layak (3) Kelayakan produk pada media pembelajaran 
fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 
Learning (PBL) dengan persentase untuk uji coba kelompok kecil 76,44% dan untuk 
uji coba lapangan 82,97%. Media pembelajaran ini sudah layak digunakan sebagai 
media pembelajaran fisika.

Kata kunci : Media Pembelajaran Interaktif, Web Enhanced Course, Model Problem-
Based Learning
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MOTTO

        

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

              

Artinya “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain.” (QS. Al Isyirah ayat 6-7)

“Dari annas bin malik berkata : telah bersabda rasulullah SAW: barang siapa keluar

rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali”

(HR.bukhari)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat 

sehingga mengubah pola pikir masyarakat dalam mencari dan mendapatkan 

informasi. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dari 

perkembangan ini adalah bidang pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

serta membuat peserta didik berpikir aktif.1

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia merupakan mahluk yang 

paling sempurna dan mulia, Allah SWT menciptakan akal dan pikiran baginya, 

sehingga manusia akan mampu berkarya cipta, menghasilkan suatu ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya.2

Allah SWT memberikan akal fikiran kepada manusia agar dapat digunakan 

melihat dan mentadaburi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran yang telah Allah 

ciptakan dimuka bumi, sesuai dengan firmannya dalam (Qs. Ali-imran 190-191):

                                                          
1 Iful Amri, ” Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Untuk Mata

Kuliah Pendahuluan Fisika Inti,” Jurnal Inovasi Dan Pembelajaran Fisika, Vol 2 (1), Mei 2015, h.26.
2 Yuberti, “Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan 

Informasi,”Jurnal Tekno-Pedagogi PPs, 2015. 
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Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal,(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini 

dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”3

Al-Qur’an banyak memberikan informasi tentang IPTEK yang semakin nyata

lewat kajian dan percobaan yang mengagumkan. Memang begitulah kehendak

Allah SWT terhadap semua isi alam dan tunduk dibawah perintahNya. IPTEK

menjelaskan fenomena alam semesta dan alam semesta membuktikan kebenaran

Al-Qur’an yang menafsirkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan

pengetahuan kita.4 Allah mengajak manusia untuk berfikir dalam segala keadaan, 

agar ia dapat mengambil hikmah dari semua yang telah Allah ciptakan. Dengan 

proses berfikir manusia, Allah hadirkan suatu ilmu pengetahuan yang baru dan 

                                                          
3 Al-Qur’an Digital Surat Al-Imran Ayat 190-191.
4 Abdul Majid bin Aziz Al-zindani et al, Mukzijat Al-Qur’an dan As-Sunnah Tentang IPTEK

(Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), Jilid 2. h.41.
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menambah hasanah bagi manusia berupa teknologi informasi yang terus 

berkembang seiring bertambahnya pengetahuan manusia. Pada sisi lain, 

perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong manusia menggunakan 

teknologi untuk dapat berkembang. 5

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang ditandai 

dengan pesatnya produk dan pemanfaatan teknologi informasi, maka konsepsi 

penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan 

pembelajaran modern. Pada dasarnya ciri modern di sini sebelumnya telah 

dicapai dalam perkembangan dunia pendidikan dan pembelajaran, namun hal itu 

masih dalam taraf software Intellegence,6 dunia pendidikan senantiasa bergerak 

maju secara dinamis khususnya untuk menciptakan media, metode, dan materi 

pendidikan yang semakin menarik, interaktif dan komprehensif. Oleh karena itu 

sektor pendidikan kita harus mampu memanfaatkan Teknologi Informasi untuk 

mengembangkan pendidikan berbasis media elektronik atau dikenal e-Education. 

Teknologi internet merupakan jenis media yang dapat menciptakan interaksi 

dua arah ataupun lebih secara online.7 Internet menjadi kekuatan yang sangat 

besar. Dengan jumlah pengguna yang luar biasa membuat internet  menjadi 

                                                          
5 Ananda Jaya Langgeng, “Pengembangan Aplikasi  Smartphone Pspf Berbasis Android

Untuk Menunjang Sistem Informasi Jurusan Pendidikan  Fisika IAIN Raden Intan Lampung,” Skripsi 
Program Sarjana Pendidikan Fisika IAIN Lampung, 2016, h.2.

6 Deni Darmawan, Pengembangan E-Learning Teori Dan Desain (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), Cerakan Pertama, h.1.

7 Gusti Askolani Habibi, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk 
Mengoptimalkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fisika Materi Keseimbangan Benda Tegar 
Kelas XI SMA Antartika Sidoarjo,”Jurnal Pendidikan, 2014, h.2.
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sarana yang efektif untuk kepentingan apa pun.8 Adapun di Indonesia, menurut 

data yang dikeluarkan APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia),

pengguna Internet pada tahun 2012 berjumlah 63 juta orang.9 Sedangkan 

pertumbuhan pengguna internet tahun 2016 mengungkapkan bahwa jumlah 

pengguna internet di Indonesia mencapai 132.7 juta orang dari total populasi 

penduduk Indonesia 256,2 juta orang.10  

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia tahun 2016

Berdasarkan data tersebut terlihat kini media ini semakin populer digunakan 

untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah, universitas, ataupun 

bimbingan belajar karena selain bersifat interaktif media ini terhubung dengan 

                                                          
8 Priyanto Hidayatullah dan Jauhari Khairul Kawistrara, Pemerograman WEB (Bandung : 

Informatika Bandung, 2017), Cetakan Petama h.7.
9 Ibid.,h.6.
10APJII, “Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 2016,” (online) tersedia di: 

https://apjii.or.id/survei2016 (diakses pada 3 Febuari 2017).
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jaringan global dunia sehingga jangkauan aksesnya sangat luas ke seluruh 

mancanegara.11

Ada tiga bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak 

dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan 

menggunakan internet, yaitu web course, web centric course, dan web enhanced 

course; Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, 

seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian 

sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk  web course ini tidak 

memerlukan adanya kegiatan tatap muka baik untuk keperluan pembelajaran 

maupun evaluasi dan ujian, karena semua proses pembelajaran sepenuhnya 

menggunakan fasilitas internet seperti email, chat rooms, bulletin board dan

online conference. 

Bentuk web centric course memberikan makna bahwa kegiatan belajar 

bergeser kegiatan di kelas menjadi kegiatan melalui internet sama dengan bentuk 

web course, mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah tetapi pada waktu-waktu 

yang telah ditetapkan mereka bertatap muka. Fungsinya saling melengkapi. 

Dalam model ini dosen bisa memberikan petunjuk pada mahasiswa untuk 

mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Dalam tatap 

muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang 

telah dipelajari melalui internet tersebut. 

                                                          
11 Gusti Askolani Habibi, Loc.Cit.
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Web enhanced course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, 

untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Bentuk ini juga 

dikenal dengan nama web lite course, karena kegiatan pembelajaran utama 

adalah tatap muka di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan 

dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa atau 

mahasiswa dengan nara sumber lain. Oleh karena itu peran dosen dalam hal ini 

dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing 

mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan 

pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, 

melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang 

diperlukan.12

Penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah pelajaran fisika 

sebagai salah satu aspek dalam mengukur peningkatan hasil belajar mahasiswa 

guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dapat ditunjang dengan 

menggunakan bantuan komputer.13 Melalui media ini mahasiswa dapat aktif 

belajar mandiri dengan hanya mengakses situs web melalui layar komputer yang 

terhubung dengan jaringan internet.14 Komputer yang terhubung dalam jaringan 

internet akan memberikan layanan web yang berfungsi membantu mahasiswa dan 

                                                          
12 Siti Nur Alfath, Ellianawati, M. Sukisno, “Pengembangan Media Blended Learning 

Berbasis Web Enhanced Course Pada Mata Kuliah Fisika Dasar 2 Jurusan Fisika Unnes,” Uness 
Physic Education Journal, Vol 2 (1), 2013, h.2.

13 A.Doyan, I K. Y. Sukmantara, “The Development Of Physics Intranet Web To Improve 
The Concept Comprehension And Problem Solving Skills Of The Students Of SMK,”Jurna 
Pendidikan Fisika Indonesia, Vol 10 (2), Juli 2014, h.118.

14 Gusti Askolani Habibi, Loc.Cit.
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dosen dalam proses pembelajaran. Penggunaan web diharapkan dapat 

mempermudah mahasiswa dalam memahami materi fisika yang bersifat abstrak, 

melakukan pengulangan-pengulangan pada bagian materi yang susah, dan 

mendapatkan penguatan dengan membaca sumber belajar seperti buku 

elektronik, artikel, dan latihan soal yang telah dipersiapkan oleh dosen.15

Surjono mengemukakan bahwa media pembelajaran berbasis web atau e-

learning yang kini menjadi sangat populer karena flexibilitas dan efektivitasnya 

merupakan cara penyampaian materi pembelajaran melalui internet yang dapat 

diakses kapan saja dan dari mana saja.16 Web dapat dimanfaatkan mahasiswa

sebagai sarana untuk mendapatkan materi fisika kapanpun dan di manapun 

mahasiswa membutuhkannya ataupun sebagai media diskusi dan latihan. Selain  

itu, penulis juga akan mengembangkan media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis web ini yang sudah ada dengan memenuhi prinsip-prinsip pembuatan  

media.17

Model Problem-Based learning adalah model pembelajaran yang menuntut 

mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah dan 

keterampilan intelektual, menumbuhkan kemampuan kerja sama, dan 

mengembangkan sikap sosial. Dalam model Problem-Based learning dirancang 

                                                          
15 A.Doyan, I K. Y. Sukmantara, Loc.Cit.
16 Erwin Januarisman, Anik Ghufron, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web  

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Siswa Kelas VII,” Jurnal Inovasi Teknologi 
Pendidikan, Vol 3 (2), Oktober 2015, h.169.

17 Aninditha Chintiya Putri, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis WEB 
Untuk Meningkatakan Adversity Quotient Peserta Didik,” Prosiding Seminar Nasional Fisika, Vol.IV, 
ISSN : 2339-0654,  Oktober 2015, h.3.
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masalah-masalah yang menuntut mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang 

penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki 

strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. 

Pembelajaran dengan model Problem-Based Learning  diharapkan memberikan 

kesempatan pada mahasiswa untuk dapat meningkatkan keterampilan kerja 

ilmiahnya.18

Hasil dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa dosen masih 

menggunakan media cetak atau buku cetak dalam melakukan proses 

pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga dosen

kurang memaksimalkan waktu dalam penyampaian materi yang berdampak ke 

mahasiswa. Materi yang peneliti angkat di sini adalah mata kuliah Fisika Dasar II

materi muatan listrik dan medan listrik. Pengembangkan media pembelajaran

fisika berbasis Web enhanced course dengan model Problem-Based Learning

dapat dilakukan sebagai alternatif dalam pembelajaran. Dukungan fasilitas 

infrastruktur jaringan internet Jurusan Pendidikan Fisika dan kemampuan 

mahasiswa dan dosen dalam menggunakan komputer diharapkan dapat 

mempermudah mahasiswa dalam memahami materi fisika.19

Berdasarkan data angket yang diperoleh dari 40 mahasiswa jurusan 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung semester II (dua), IV (empat), VI 

                                                          
18 Benny Satria Wahyudi, Slamet Hariyadi , Sulifah Aprilya Hariani, “Pengembangan Bahan 

Ajar Berbasis Model Problem Based Learning Pada Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Kelas X Sma Negeri Grujugan Bondowoso,“Jurnal Pendidikan 
dan pengajaran, Vol.3 (3), Agustus 2014, h.84.

19 A.Doyan, I K. Y. Sukmantara, Op Cit., h.119.
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(enam) dan VIII (delapan) yang dilakukan pada tanggal  18 Januari 2017 serta 

wawancara langsung pada mahasiswa pendidikan fisika tersebut diketahui bahwa 

sebagian besar mahasiswa pendidikan fisika merupakan pengguna internet. 

Alasan mereka menggunakan jaringan internet adalah lebih informatif dan 

mobile, banyak informasi dan bahan ajar yang dapat diketahui mahasiwa yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran, serta masih banyak lagi manfaat 

dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan jaringan internet untuk 

penggunanya.

Hasil wawancara menunjukan bahwa terdapat beberapa  permasalahan yang 

ada pada media pembelajaran berbasis online di Jurusan Pendidikan Fisika yaitu, 

masih banyak mahasiswa pendidikan fisika yang belum mengetahui akan adanya 

sistem pembelajaran interaktif berupa media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL).

Dari data angket tersebut maka peneliti akan mengembangkan media 

pembelajaran Fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) sebagai sarana media belajar online mahasiswa 

serta kebutuhan mahasiswa yang lebih mobile dan efektif, Maka untuk menjawab 

kebutuhan tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Interaktif Berbasis Web 

Enhanced Course Dengan Model Problem-Based Learning (PBL) Pada Mata 

Kuliah Fisika Dasar II “.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dosen masih menggunakan media cetak atau buku cetak dalam melakukan 

proses pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga 

dosen kurang memaksimalkan waktu dalam penyampaian materi yang 

berdampak ke mahasiswa.

2. Kondisi pembelajaran yang ada di jurusan pendidikan fisika masih kurang 

memanfaatkan perkembangan media pembelajaran saat ini. 

3. Belum adanya pengembangan media pembelajaran berbasis web jurusan

pendidikan fisika yang menarik dan efektif seperti media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL).

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian yang dilakukan akan dibatasi pada Pengembangan dan dihasilkannya

media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan 

Model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II ?

2. Bagaimana respon validator terhadap media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II ?

3. Bagaimana kelayakan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada 

mata kuliah Fisika Dasar II ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced 

course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika 

Dasar II dapat menyiapkan masalah-masalah real yang dikemas dalam bentuk 

video dan simulasi PhET atau multimedia, menyediakan peluang materi yang 

saling bertautan yang mudah diakses. Dikemas berupa hiperteks, gambar, video 

dan simulasi PhET yang dapat menfasilitasi mahasiswa dalam pemahaman 

konsep Fisika Dasar II.
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah praktik keilmuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced 

course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika 

Dasar II yang efektif dan efisien dan dapat dijadikan referensi begi peneliti 

lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dosen Pendidikan Fisika

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk dosen sebagai 

reverensi media pembelajaran online.

b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Fisika

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk mahasiswa dalam 

mengakses media pembelajaran online.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Media

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development), Menurut Gay, Mills, da Airasian dalam bidang pendidikan 

tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau 

menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk 

digunakan.1 Pada penelitian ini peneliti mengembangkan suatu media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model

Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II.

Menurut Gall, Gall dan Borg dalam buku Educational Research: an 

Introduction model pengembagan pendidikan berdasarkan pada industri yang 

menggunakan temuan-temuan penelitian dalam merancang produk dan prosedur 

baru. Dengan penelitian model-model tersebut dites dilapangan secara sistematis, 

dievaluasi, diperbaiki hingga memperoleh kriteria khusus tentang keefektifan, 

kualitas, atau standar yang sama.2

Metode Pengembangan Model Borg and Gall terdiri dari 10 langkah 

pengembangan. Menurut Sugiono langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

meliputi: (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) 

                                                          
1 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan kuantitatif,dan kualitatif (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2015), Cetakan ke-9 h. 263.
         2 Ibid
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validasi desain, (5) perbaikan validasi, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) 

uji coba pemakaian, (9) revisi produk tahap akhir, dan (10) produksi massal.3

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan metode research and development 
(R&D) Model Borg and Gall.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Model Borg and Gall. Dalam 

penelitian pengembangan di butuhkan sepuluh langkah pengembangan untuk 

menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga 

pendidikan. Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan 

dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah di karenakan tujuh langkah tersebut 

sudah dapat menjawab dari rumusan masalah peneliti. Prosedur yang dilakukan 

penulis seperti pada gambar 2.2 berikut.

                                                          
        3 Ibid., h. 271.

Potensial Masalah Pegumpulan Data Desain Produk

Uji Coba Produk Perbaikan Desain Validasi Desain

Revisi ProdukUji Coba PemakaianRevisi Produk

Produksi masal
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Gambar 2.2 Langkah-langkah penelitian

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau 

mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji 

desain, dan uji coba produk di lapangan untuk menguji keefektifan dan 

kemanfaatan suatu produk. Dalam penelitian pengembangan ini dibutuhkan tujuh 

langkah pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Produk akhir dari penelitian 

pengembangan ini adalah media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah 

Fisika Dasar II.

Observasi 
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B. Acuan Teoretik

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.4

Menurut Djamarah dan Zain, kata “media” berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti 

“perantara atau pengantar”. Dengan demikian, media adalah wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.5

Dalam pengertian teknologi pendidikan, media atau bahan sumber 

belajar merupakan komponen dari sistem instruksional di samping, pesan, 

orang, teknik latar dan peralatan. Pengerian media ini masih sering 

dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan juga dapat di artikan 

sebagai perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi pendidikan

yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan.6 Sedangkan 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara sumber 

belajar, guru dan peserta didik dan komponen lainya untuk mencapai tujuan 

                                                          
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Cetakan ke-19 h 3.
5 Fakhrizal Arsi dan Kiar Vansa Febrianti, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis 

Web Untuk Sma Kelas X Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis,” Prosiding Seminar Nasional Fisika 
dan  Pendidikan  Fisika (SNFPF), Vol. 5, ( 1), 2014 ISSN : 2302-7827, h. 35.

6 Arief S Sadiman et all, Media Pendidikan pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya
(Jakata: Rajawali Pers, 2014), Cetakan ke-17 h.19.
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pembelajaran.7 Istilah pembelajaran digunakan untuk menunjukkan usaha 

pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan serta yang 

pelaksanaannya terkendali.8

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.9

Kebutuhan di sekolah untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran 

sebagai bagian dari upaya reformasi pembelajaran. Perkembangan teknologi 

canggih dianggap sebagai alat dan media pembelajaran yang sangat penting 

dan strategis untuk mencapai tujuan reformasi pembelajaran, termasuk 

dalam mengembangkan penguasaan saintek.10

                                                          
7 Rusman, Deni kurniawan, Cepi riyana, Pembelajaran Berbasis Tekhnologi Informasi dan

Komunikasi “Mengembangkan profesionalitas guru” (Jakarta: Rajawali pers, 2012), Cetakan ke-2 
h.16.

8 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Predana Media Group, 
2015), Cetakan ke-7 h. 392.

9 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional “Menuju bangsa Indonesia yang 
mandiri dan berdaya saing tinggi” (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009), h. 62.

10 Ibid., h. 176.
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Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran.11 Menurut Critocos, media

merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan defenisi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam 

proses pembelajaran.12

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau software yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran agar 

interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan peserta didik dapat 

berlangsung secara tepat guna sehingga memudahkan guru menyampaikan 

pelajaran kepada peserta didik dan sebaliknya, memudahkan peserta didik 

mempelajari materi pelajaran.

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran

Rudy bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok 

yaitu suara, visual dan gerak.13 Gerlach & ely juga mengemukakan tiga ciri media 

yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 

                                                          
11 Rusman, Deni kurniawan, Cepi riyana, Op. Cit., h. 60.
12 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2012), cetekan 

ke-2 h.4
13  Arief S Sadiman et all, Op. Cit., h.20.
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di lakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang efisien) 

melakukannya

1) Ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan  dan  merekonstruksikan  suatu  peristiwa  atau  objek

2) Ciri manipulative,  transformasi  suatu  kejadian  atau  objek di mungkinkan 

karena  memilki  ciri  manipulatif.

3) Ciri distributive, memungkinkan suatu objek atau kejadian di 

transportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut di 

sajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang  relatif sama  mengenai  kejadian  itu.14

c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Menurut Hamalik pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh  psikologis terhadap peserta didik.

Empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu:

1) Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan  
perhatian peserta didik untuk  berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 
berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi  
pelajaran. Seringkali  pada  awal pelajaran  peserta  didik  tidak  tertarik 
dengan materi pelajaran atau mata pelajaran  itu merupakan salah satu 
pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak 

                                                          
14 Azhar Arsyad, Op Cit., hh.15-17.
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memperhatikan. Media gambar khususnya gambar yang diproyeksikan melalui 
overhead projector dapat menenangkan dan mengarahkan  perhatian mereka  
kepada  pelajaran  yang  akan  mereka  terima. Dengan demikian, 
kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran  semakin  besar.

2) Fungsi Afektif
Media  visual  dapat  terlihat  dari  tingkat  kenikmatan  peserta  didik  ketika 
belajar atau (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual 
dapat menggugah emosi dan sikap peserya didik, misalnya informasi yang 
menyangkut  masalah  sosial atau ras.

3) Fungsi Kognitif
Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan  penelitian yang 
mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 
pencapaiaan  tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 
yang  terkandung  dalam  gambar.

4) Fungsi Kompensatoris
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 
media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 
peserta didik yang lemah kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran 
berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang lemah dan lambat 
menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau  
disajikan  secara  verbal.15

Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp And Dayton, 

adalah sebagai berikut; (1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standar; 

(2) pembelajaran dapat lebih menarik; (3) pembelajaran menjadi lebih interaktif 

dengan menerapkan teori belajar; (4) waktu pelaksanaan pembelajaran dapat

diperpendek; (5) kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan; (6) proses 

pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan; (7) sikap 

psositif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan; (8) peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif.16

                                                          
15 Ibid., hh. 19- 20.

  16 Daryanto, Op Cit., hh.5-6..
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Dari beberapa fungsi media oleh para ahli di atas penulis menyimpulkan 

bahwa media yang baik akan membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar 

karena media memiliki fungsi untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan 

dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik dalam memahami dan mengingat 

informasi dan mempertinggi perhatian peserta didik. 

d. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media di klasifikasi dalam lima kelompok, yaitu (1)  media berbasis manusia  

(guru, tutor dll); (2) media berbasis cetak; (3) media berbasis visual (gambar, 

grafik, slide); (4) media berbasis audio visual (televisi, film, video), (5) media 

berbasis komputer  (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, 

hypertext). Salah satu ciri dari media ini bahwa ia membawa pesan kepada 

penerima. Sebagian di antaranya memproses pesan atau informasi yang di 

ungkapkan oleh peserta didik. dengan  media  ini  akan  tercipta lingkungan 

belajar yang  interaktif.17

Menurut Haney dan ullmer ada 3 kategori utama berbagai bentuk media 

pembelajaran yaitu  (1)  media  yang  mampu  menyajikan informasi (media 

penyaji)  yang dapat di  kelompokkan  menjadi  media  grafis,  cetak,  gambar  

diam,  proyeksi  diam audio, audi visual, film, televise dan multimedia, karena itu 

disebut media penyaji. (2) media objek yaitu media tiga dimensi yang 

mengandung informasi, tidak dalam bentuk penyajian tetapi  melalui  ciri fisiknya 
                                                          

  17 Azhar Arsyad, Op Cit., h.38.
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seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna dan fungsinya . (3) media interaktif, 

karakteristik terpenting kelompok ini  ialah  bahwa  peserta  didik  tidak  hanya  

memperhatikan penyajian atau objek, tetapi dipaksa untuk berinteraksi selama 

mengikuti  pelajaran, dan karena itu disebut media interaktif.18

Dari jenis media pebelajaran yang telah di sebutkan di atas penulis 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang paling tepat untuk proses 

pembelajaran adalah media pembelajaran interaktif, karena media pembelajaran 

interaktif merupakan media yang dapat menggabungkan beberapa jenis media 

pembelajaran dan peserta didik dapat memberi respon langsung pada proses 

pembelajaran.

2. Media Pembelajaran Interaktif

a. Pengertian

Media interaktif adalah suatu media yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Adapun 

pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang 

utama adalah bagaimana siswa belajar. Berdasarkan uaraian diatas apabila 

kedua konsep tersebut digabungkan maka media pembelajaran dapat 

diartikan sebagai aplikasi media yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
                                                          
       18 Yusufhadi Miarso, Op. Cit., h. 396.
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Dengan perkataan lain, media pembelajaran berguna untuk menyalurkan 

pesan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) serta dapat merangsang 

pilihan, perasaan, perhatiaan dan kemauan siswa sehingga secara sengaja 

proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkadali.19 Media interaktif berbasis 

komputer adalah media yang menuntut peserta didik untuk berinteraksi selain 

melihat maupun mendengarkan.20

b. Manfaat Multimedia Pembelajaran Interaktif

Manfaat media pembelajaran interaktif di bandingkan dengan media 

pembelajaran lain yaitu:

1) Memperbesar  benda  yang  sangat  kecil  dan  tidak  tampak oleh  mata. 
Dengan bantuan multimedia maka dapat di tampilkan benda-benda 
seperti kuman, bakteri, elektron, dll. dengan demikian benda-benda  
tersebut  akan  mudah  dipahami  oleh  peserta  didik.

2) Memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin  dihadirkan 
di sekolah. Dengan demikian kita dapat menyajikan benda-benda seperti 
gedung, gajah, gunung, candi, rumah, dll. Sehingga memudahkan guru 
dalam menyampaikan materi secara riil melaui gambar,  movie  atau  
animasi.

3) Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit,da berlangsung 
cepat atau lambat. Adanya kemampuan ini maka guru dapat menyajikan 
melaui gambar animasi atau movie  tentang  susunan atom, sistem tubuh 
manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya  planet-planer,  
berkembangnya  bunga,  dll.

4) Menyajikan suatu benda  atau  peristiwa yang jauh. melalui multimedia 
maka guru dapat menghadirkan obyek-obyek seperti planet,  bulan,  
bintang,  salju  ke dalam  ruang  kelas.

5) Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. Dengan kemampuan 
ini maka guru dapat menyajikan  peristiwa-peristiwa  yang berbahaya 

                                                          
19 Daryanto, Op Cit., h. 53.

       20 Rusman, Deni kurniawan, Cepi riyana, Op. Cit., h. 63.
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seperti ledakan  bom, peluncuran roket, letusan gunung berapi,  
kebakaran,  binatang  buas,  racun, dll.

6) Meningkatkan  daya  tarik  dan  perhatian  peserta  didik.  Dengan 
kemampuan ini maka pembelajaran dapat berlangsung secara menarik 
dan  meningkatkan  motivasi  belajar  peserta  didik.21

3. Komputer

a. Pengertian komputer

Secara umum komputer adalah sekumpulan alat elektronik dimana satu 

dengan yang lainnya saling bekerja sama terkoordinasi dibawah kontrol 

program dengan kemampuan dapat menerima data atau input lalu mengolah 

data tersebut dengan menghasilkan informasi  (output). Sistem ini kemudian 

dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, 

berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya.22

Komputer (computer) adalah perangkat elektronik, yang menjalankan 

operasinya di bawah perintah pengendali yang di jalankan operasinya di 

bawah perintah pengendali yang disimpan pada memori komputer. Komputer 

dapat menerima dan meproses data, mencetak hasilnya, dan menyimpan data 

untuk penggunaan di kemudian hari.23

                                                          
21 Daryanto, Op Cit., h.54.
22 Pengertian Komputer Menurut Para ahli (online) tersedia di : http://kuliah.dinus.ac.id/edi-

nur/sb1-1.html (diakses pada 1 Febuari 2017).
23 Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan (Yogyakarta : 

Graha Ilmu, 2012), Edisi Pertama h. 32.



25

b. Keuntungan Menggunakan Komputer

Penggunaan komputer memiliki banyak keuntungan karena komputer 

mempunyai keunggulan dalam kecepatan, kepercayaan, konsitensi, 

penyimpanan dan komunikasi. Keuntungan penggunaan komputer adalah:

1) Kecepatan: Operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik pada saat 

data, perintah, dan informasi mengalir melalui sirkuit tersebut, maka data, 

perintah, dan informasi tersebut berpindah dengan kecepatan sangat 

besar. 

2) Kepercayaan: Komponen elektronik pada komputer dapat di andalkan dan 

dapat dipercaya karena komponen tersebut jarang rusak.

3) Konsistensi: Dengan input dan proses yang sama, akan memperoleh hasil 

yang sama pula secara konsisten, jika input dan perintah dikerjakannya 

benar.

4) Penyimpanan: Komputer dapat menyimpan data dengan jumlah besar dan 

membuat data  ini tersedia untuk diproses kapanpun jika diperlukan.

5) Kumunikasi: Komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, 

sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi.24

                                                          
24 Ibid., hh. 34-35.
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c. Penggunaan Komputer Dalam Pembelajaran

Ada beberapa cara untuk memanfaatkan komputer sebagai pembelajaran 

efektif yang dapat memberi hasil maksimal dalam kegiatan pembelajaran :

1) Untuk Tujuan Kognitif, komputer dapat mengajarkan konsep-konsep 

aturan, prinsip, langkah-langkah, proses dan kalkulasi yang kompleks.

2) Untuk Tujuan Psikomotor, dengan bentuk pembelajaran yang dikemas 

dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk 

menciptakan kondisi dunia kerja.  

3) Untuk Tujuan Afektif, apabila program didesain secara tepat dapat 

memberikan potongan clip suara atau video yang isinya menggugah 

perasaan, pembelajaran sikap/efektif pun dapat dilakukan menggunakan 

media komputer .25

Dari berbagai cara memanfaatkan komputer untuk pembelajaran 

tersebut diatas, tetap saja komputer harus kita posisikan sebagai alat atau 

media pembelajaran. Peran pendidik atau orang tua dalam mengontrol 

sekaligus melihat perkembangan belajar tetap di butuhkan.

Menurut Rosenberg penggunaan komputer dalam pembelajaran 

dilakukan dengan internet disebut “Cyber Teaching” atau pembelajaran 

maya. Istilah lain makin yang makin populer saat ini adalah e-learning yaitu 

suatu model pembelajaran  dengan menggunakan media teknologi informasi 

                                                          
25 Daryanto, Op. Cit., h.145.
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dan komunikasi khususnya internet. E-learning merupakan suatu penggunaan 

teknologi internet  dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luasa 

berdasarkan tiga macam kriteria yaitu:

1) E-learning merupakan jaringan yang dapat memperbaharui, menyimpan, 

mendistribusi dan membagi materi ajar dan informasi

2) Pengiriman data sampai pengguna melalui komputer dengan 

menggunakan teknologi internet

3) Mengutamakan pandangan luas tentang pembelajaran selain paradigma 

pembelajaran tradisional.26

4. Internet

a. Sejarah Internet

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-

komputer di seluruh dunia. Dengan internet, sebuah komputer bisa mengakses 

data yang terdapat pada komputer lain di benua yang berbeda.27 Jaringan 

Internet telah menjadi pelopor terjadinya revolusi teknologi yang ditandai 

dengan:

1) Hilangnya batas pemisah antara perangkat komputer dengan peralatan 

komunikasi seperti telepon, radio, satelit dan gelombang mikro lainnya.

                                                          
26   Ariesto Hadi Sutopo, Op. Cit., h.32.
27 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistrara, Pemerograman WEB (Bandung : 

Informatika Bandung, 2017), Cetakan Petama h.1.
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2) Komunikasi data berupa teks, suara dan gambar hampir tidak ada 

bedanya lagi. Semua model data tersebut dapat diproses dengan cepat dan 

mudah.

3) Biaya komunikasi antar komputer yang tersambung secara lokal, 

nasional, regional maupun internasional tampak sama.28

Jika menilik sejarahnya, internet dan jaringan komputer adalah hasil 

evolusi dari ARPANET, sebuah proyek riset tingkat tinggi yang di miliki oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA mensponsori 

perkembangan jaringan yang menggunakan Internet Protocol (IP), TCP 

(Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol.)29

Awalnya jaringan komputer hanya untuk kegiatan militer yaitu 

pengembangan senjata nuklir, namun akhirnya internet berkembang ke bidang 

pendidikan yang dirasa penting untuk mempelajari dan mengembangkan 

jaringan komputer tersebut.30

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu 

Stanford Research Institute, University Of California, Santa Barbara, 

University of Utah, di  mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada 

tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 

                                                          
28 Budi Sutedjo, e-Education Konsep, Teknologi Dan Aplikasi Internet Pendidikan ( Yogyakarta : 

ANDI, 2002),  h.51.
29 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistrara, Op. Cit., h.1.
30 Ed. I., Internet ( Yogyakarta : ANDI, Madiun : MADCOMS, 2009), hh. 5-4.
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1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, 

dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat 

ARPANET kesulitan untuk mengaturnya membuat ARPANET kesulitan 

Untuk mengaturnya. Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu 

“MILNET” untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. 

Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, 

yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

Pada tahun 1982 Istilah ”Internet” pertama kali digunakan, dan TCP/IP 

diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Pada tahun 1986 

diperkenalkan sistem nama domain, yang sekarang dikenal dengan DNS 

(Domain Name System) yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem 

pemberian nama alamat di jaringan komputer.31

Fungsi utama TCP/IP adalah menjembatani komputer yang memiliki 

sistem operasi dan perangkat keras yang berbeda. Dengan adanya TCP/IP 

tersebut maka komputer yang terkoneksi dalam internet dapat saling bertukar 

informasi. Beberapa layanan internet yang berbasis TCP/IP diantaranya 

adalah WWW (World Wide Web), FTP (File Transfer Protocol), remote login 

(Telnet/Network Terminal Protocol), e-mail, NFS (Network File System), dan 

sebagainya.32

                                                          
31 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistrara, Op. Cit., hh.1-2.
32 Deni Darmawan,  Pengembangan E-Learning Teori Dan Desain (Bandung : PT Remeja 

Rosdakarya, 2014), cetakan pertama h.7.
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b. Internet dan Pengajaran

Era industri telah bergeser menuju era informasi. Hal ini dapat dilihat 

dengan cepatnya informasi berubah. Bisnis yang ada kini bukan hanya 

berbasis pada proses produksi, tetapi juga bagaimana menguasai informasi 

yang ada untuk meraih segmen pasar sebesar mungkin. Perkembangan ini tak 

lepas dari perkembangan teknologi yang ada, yang kemudian disebut TI 

(Teknologi Informasi). Internet merupakan Salah satu bentuk perkembangan 

TI. 33

Perkembangan internet dalam dunia pendidikan telah menghasilkan 

sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem ini maka seseorang pelajar 

tidak perlu lagi kesekolah seperti layaknya sekolah formal. Namun cukup 

meluangkan waktunya untuk bertatap muka dengan dosen atau guru lewat 

monitor komputer. Demikian juga pelajar tidak hanya memperoleh informasi 

tentang pengetahuan melalui buku perpustakaan bahkan harus pergi ke 

perpustkaan untuk memperoleh pengetahuan, namun cukup ada di depan 

monitor, pengetahuan yang dicari sudah tersedia.34

1) Internet sebagai Media Pengajaran 

Internet merupakan jaringan komunikasi dalam skala dunia  yang 

memungkinkan komunikasai bisa secara cepat dan luas. Fenomena ini 

secara jeli dimanfaatkan oleh para ahli pendidikan untuk membangun suatu 

                                                          
33   Ibid., h.8.
34 Yuberti, Dinamika Teknologi Pendidikan (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP2M), 2016), Cetakan Pertama hh.178-179



31

jejaring pembelajaran yang mampu menyentuh pembelajaran di mana pun 

mereka berada. Peran dari e-learning dalam pemanfaatannya untuk 

pendidikan sudah mulai bergeser peran dan kedudukannya dari asalnya 

sebagai sistem atau peralatan elektronik ke arah media penyalur pesan 

pembelajaran.

Fenomena inilah yang kemudian dirumuskan suatu intervensi antara 

internet dan proses pendidikan sehingga perannya mampu memberikan 

makna dan optimalisasi kualitas interaksi antar peserta didik dan pendidik 

dan menyeluruh seketika. Karena kecenderungannya internet digunakan 

dalam proses pengajaran maka media penyalur pesan dan materi 

pembelajaran karakter bermuatan elektronik dan tidak berwujud fisik, 

namun mampu membangkitakan mentalitas peserta didik dan bahkan para 

pengajarnya.

Dalam internet bisa terkandung sejumlah bahan ajar, sumber rujukan, 

foto, ilustrasi, pristiwa, animasi, hubungan antara konsep dan teori,

koneksitas antara kata inti tentang sebuah ilmu, dan bahkan upaya-upaya 

pengembangannya. Dalam bentuk dan peran seperti itu maka internet sudah 

dapat dipastikan fungsinya sebagai media pengajaran. Dimana alasan 

penting dan mendasar lainnya bahwa melalui internet maka pesan dapat 

tersampaikan kepada peserta didik dengan cepat.
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2) Web Enhanced Course dan Distance Learning

Tahap awal pemanfaatan internet dalam pengajaran berbentuk model 

Web Enhanced Course. Model ini menggunakan internet sebagai 

penunjang peningkatan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi, 

peningkatan kualitas pengajaran masih sangat mengutamakan tatap muka 

di kelas.35

Sa’ud menjelaskan Web enhanced course merupakan pemanfaatan 

internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar 

mengajar di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan 

dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa atau 

mahasiswa dengan nara sumber lain.36 Model web menjadikan internet 

sebagai penyedia sumber belajar yang bisa diakses secara online. Internet 

jugan menjadi sarana bagi peseta didik untuk meningkatkan komunikasi, 

baik sesama peserta didik, luar institusi sekolah. Model ini meningkatkan 

kualitas pengajaran di ruang kelas karena terdapat pengayaan materi, baik 

yang berasal dari kegiatan tatap muka di kelas, maupun yang ada di 

internet

Pada model distance learning, pengajar dan peserta didik terpisah oleh 

waktu dan ruang. Walaupun demikian diskusi masih bisa dilaksanakan, 

                                                          
35 Deni Darmawan,  Loc. Cit., h.8.
36 Siti Nur Alfath , Ellianawati, M. Sukisno, “Pengembangan Media Blended Learning Berbasis 

Web Enhanced Course Pada Mata Kuliah Fisika Dasar 2 Jurusan Fisika Unnes,” Uness Physic 
Education Journal, Vol 2 (1), 2013, h.2.
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baik secara sinkron maupun asinkron. Seluruh kegiatan pengajaran 

dilakukan melalui internet sehingga kegiatan tatap muka secara fisik tidak 

diperlukan. Dalam Distance Learning, internet bukan hanya berperan 

sebagai pendukung kegiatan pengajaran, melainkan juga faktor utama yang 

menentukan jalannya pengajaran. Untuk menyelenggarakan distance 

learning harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pusat kegiatan peserta didik
b) Interaksi dalam grup
c) Sistem adminstrasi peserta didik
d) Evaluasi materi
e) Perpustakaan digital
f) Materi online pendukung lainnya.37

3) Aplikasi Internet untuk Pengajaran

Internet menyediakan banyak kemudahan bagi dunia pengajaran. 

Telah tersedia berbagai pilihan aplikasi yang bisa dimanfaatkan demi 

mempelancar jalanya  proses pengajaran. Pilihan aplikasi yang tersedia 

sangat beragam, mulai yang gratis (di bawah open source project) hingga 

komesrsial (di bawah vendor tertentu).

Ketika memutuskan untuk menerapkan distance learning yang harus 

dilakukan pertama kali memahami model CAL + CAT (Computer Assited 

Learning + Computer Assited Teacing) yang diterapkan. Beberapa model 

CAL + CAT, di antaranya adalah.

a) LSM (Learning Management System)

                                                          
37 Deni Darmawan, Op. Cit., h. 9
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LSM merupakan kendararan utama dalam proses  pengajaran dan 
pembelajaran. Kumpulan perangkat lunak yang ada didesain untuk 
pengaturan pada tingkat individu, ruang kuliah, dan institusi. Karakter 
utama LSM adalah pengguna yang merupakan pengajar dan peserta
didik, dan keduanya harus berkoneksi dengan internet untuk 
menggunakan aplikasi ini.

b) CBT (Computer Bassed Trainin) dan CAP (Computer Authoring 
Package)
Computer Bassed Training adalah perangkat lunak online untuk proses 
pembelajaran secara lokal pada masing-masing komputer peserta 
didik. Kebanyakan pengguna menggunkannya secara offline karena 
faktor bandwith yang dibutuhkan CBT untuk memproses large video. 
CAP adalah perangkat lunak untuk menggembangkan isi perangkat 
lunak CBT.

c) JDT (Java Develoment Tools)
JDT adalah lingkungan tempat peserta didik memperoleh pengalaman 
praktis dalam menggunakan bahasa pemerograman Java (hands on 
experience). JDT umumnya dipasang secara offline pada masing-
masing komputer peserta didik.38

4) Internet dalam E-Learning

Meskipun paling sering dikatikan dengan pendidikan tinggi, e-

learning meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, baik formal dan 

non-formal, yang menggunakan internet (LAN) atau extranet (WAN), 

untuk seluruhnya atau sebagian, interaksi, fasilitas.39 E-Learning

merupakan aplikasi internet yang menghubungkan antara pendidik dan 

peserta didik dalam sebuah ruang belajar online. E-Learning tercipta untuk 

mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam 

hal waktu, ruang, kondisi dan keadaan.

                                                          
38 Ibid., h. 10
39 Ariesto Hadi Sutopo, Op. Cit., h.3.
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Penggunaan e-Learning tidak bisa dilepaskan dari peran internet. 

Menurut Sokartawi, internet pada dasarnya adalah kumpulan informasi 

yang tersedia di komputer. Oleh karena itu, e-Learning bisa di laksanakan 

kareana jasa internet. E-Learning sering disebut pula dengan nama on-line 

course  karena aplikasinya memanfaatkan internet. Internet mempunyai 

potensi besar dalam e-Learning, anatara lain :

a) Internet bisa diakses pada saat-saat (waktu) yang dikehendaki.

b) Dengan adanya sumber online, peserta didik akan memperoleh data, 

ide serta berbagai pengetahuan yang ada.

c) Peserta didik maupun pendidik bisa mengeluarkan pendapat secara 

bebas mengenai materi ajar tampa adanya hambatan psikologis, 

sebagaimana bila pembelajaran dilakukan dengan tatap muka.

Internet sebagai jaringan komputer global telah memperlihatkan 

kemampuannya dalam hal mempermudah pemakaian, baik untuk 

berkomunikasi maupun mencari atau bertukar informasi. 40

5) Manfaat Internet Bagi Pendidikan

a) Profesor Google
Selain berfungsi sebagai penghubung, internet juga berperan layaknya 
bank data. Sistem unggah dan unduh memudahkan semua pengguna 
internet untuk terus berbagi dan mendapatkan informasi. Jika ditinjau 
dari lingkaran edukasi, kehadiran internet merupakan wahana terbaik 
untuk memudahkan para pelajar memperoleh akses data serta 
informasi yang tak terbatas seputar materi yang diajarkan di lingkup 
sekolah atau universitas.

                                                          
40 Deni Darmawan, Op. Cit., h.10-12.
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b) Mempermudah Akses Informasi
Dengan funsi sebagai bank data, media internet bisa dimanfaatkan para 
pelajar untuk mencari data untuk melengkapi bahan ajar di sekolah 
atau universitas. Selain itu, informasi selain berita selalu diperbarui 
sehingga pengguna internet bisa selalu memperbarui informasi yang 
mereka dapatkan secara praktis.

c) Bersahabat Dengan Teknologi
Untuk terkoneksi dengan internet, tentunya membutukan gadget 
pendukung seperti laptop, tablet ataukan handphone. Secara tidak 
lagsung, dengan mengakses internet akan melatih peguasaan seseorang 
terhadap perangkat teknologi.hal ini tentunya merupakan hal positif 
sebab pengusaan terhadap teknologi merupakan salah satu jenis 
keterampilan yang tidak dimiliki semua orang.

d) Komunikasi Tanpa Batas
Internet dipenuhi dengan beragam situs jejaring sosial yang 
menawarkan konektivitas yang tentu menguntungkan bagi pelajar. 
Komunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang suku, 
pendidikan, usia bisa dilakukan melalui situs jejaring sosial tersebut. 
Selain itu aplikasi seperti yahoo messenger dan skype banyak 
digunakan dalam sekolah/perkuliahan jarak jauh dengan memakai 
sistem conference.41

5. World Wide Web

a. Pengertian World Wide Web (WWW)

World Wide Web (WWW) adalah suatu program yang ditemukan oleh 

Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya ingin 

menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, beliau 

mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah 

program peranti lunak yang diberi nama Enquire. Inilah yang kelak menjadi 

dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal WWW.

                                                          
41 Yuberti, Op. Cit., hh.182-183.
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Pada tahun 1989 Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek 

pembuatan hiperteks global, kemudian pada bulan Oktober 1990, “Waring 

Wera Wanua” sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN (Pusat 

Penelitian Fisika Partikel Eropa). Pada musim pana 1991, WWW secara resmi 

digunakan secara luas pada jaringan internet.42

WWW merupakan kumpulan koneksi besar tentang berbagai macam 

dokumentasi yang tersimpan dalam berbagi server di seluruh dunia, dan 

dukumentasi tersebut dikembangkan dalam format hypertext dan hypermedia, 

dengan menggunakan hypertext markup language (HTML) yang 

memungkinkan terjadinya koneksi  (link) dokumen satu dengan yang lain,43

gagasan  hypertext ini selanjutnya dikembangkan menjadi hypertext media, 

artinya suatu texk tidak hanya diartikan dengan teks atau dokumen lain teteapi 

juga dengan gambar, suara, video (animasi) atau jenis file data lain yang dapat 

disimpan di komputer.44

b. Bagaimana World Wide Web (WWW) Bekerja

WWW bekerja berdasarkan pada empat mekanisme berikut:

1) Informasi disimpan di dalam dokumen yang sering kita sebut halaman 

web

2) Halaman web adalah file-file yang disimpan dalam komputer. Komputer 

tersebut dikenal dengan istilah web server.

                                                          
42 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistrara, Op. Cit., h.3.
43 Deni Darmawan, Op. Cit., h. 13.
44 Budi Sutedjo, Op. Cit., h. 56.
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3) Komputer mengakses isi dari halaman web disebut dengan web cilents.

4) Web cilents menampilkan halaman web dengan program yang dikenal 

dengan nama web browser seperti Chrome, Firefox dan Internet Explorer.

c. Bagaimana browser menampilkan halaman web

1) Semua halaman web mengandung instruksi-instruksi tentang bagaimana 

dia akan ditampilkan.

2) Browser menampilkan halaman tersebut dengan cara membaca instruksi-

instruksi ini.

3) Instruksi yang paling umum tersebut disebut dengan tag-tag HTML.

d. Bagaimana HTTP Bekerja  

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol agar client dan server

bisa berkomunikasi dengan request-response. HTTP menentukan bagaimana 

format pesan dan bagaimana cara pengirimannya, serta bagaimana web server

dan browser beraksi dan bereaksi terhadap berbagai perintah.45

6. Problem-Based Learning (PBL)

a. Pengertian Problem Based Learning ( PBL )

Menurut Duch Problem-Based Learning (PBL) atau Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya 

permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. 
                                                          

45 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistrara, Op. Cit., hh. 3-5.



39

Finkle dan Torp menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan 

kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan 

strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan 

dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah 

permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Dua definisi 

diatas mengandung arti bahwa PBL atau PBM merupakan setiap suasana 

pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari.

Menurut Boud dan Felletibmenyatakan bahwa “Problem-Based Learning 

is a way of constructing and teaching course using problem as a stimulus and 

focus on student activity”. H.S. Barrows, sebagai pakar PBL menyatakan 

bahwa definisi PBL adalah sebuah metode pembelajaran yang didasarkan 

pada prinsip bahwa masalah (problem) dapat digunakan sebagai titik awal 

untuk mendapatkan atau mengintegrasikan ilmu baru. Suradijono mengatakan  

PBL adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru .46

Menurut Tan Pembelajaran Berbasis Masalah Merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena PBM kemampuan berpikir Siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan 

kemampuan berpikir secara berkesinambungan.

                                                          
46 Kartika, “Pengertian Problem Based Learning (PBL),” (online) tersedia di: 

https://gayahidupalami.wordpress.com/pendidikan/problem-based-learning/ (diakses pada 14 Febuari 
2017).
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Berdasarkan pendapat pakar-pakar tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Problem-Based Learning (PBL), merupakan metode pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam 

kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya ada sebuah bahan kajian yang 

mendalam tentang apa bagaimana Problem-Based Learning ini selanjutnya 

diterapkan dalamsebuah proses pembelajaran sehingga dapat memberi 

masukan, khususnya kepada para dosen tentang Problem-Based Learning, 

yang menurut Tan merupakan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan 

tuntutan abad ke-21 dan umumnya kepada para ahli dan praktisi pendidikan 

yang memusatkan perhatiannya pada pengembangan dan inovasi sistem 

pembelaran.47

b. Ciri-ciri Problem Based Learning (PBL)

Menurut Arends berbagai pengembangan pengajaran Problem Based 

Learning (PBL) telah memberikan model pengajaran itu memiliki 

karakteristik sebagai berikut:

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah
Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran 
disekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting 
dan secara pribadi bermakna untuk siswa.

                                                          
47 Rusman, Model Model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta : 

Rajawali Pers,  2017), Edisi Kedua hh. 229-230.
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2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin
Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada 
mata pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah-
masalah yang diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam 
pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.

3) Penyelidikan autentik
Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukann 
penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah 
nyata.

4) Menghasilkan produk dan memamerkannya
Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan 
produk tertentu dalam karya nyata. Produk tersebut bisa berupa laporan, 
model fisik, video maupun program computer

5) Kolaborasi dan kerja sama
Pembelajaran bersdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja 
sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau 
dalam kelompok kecil.

c. Langkah-Langkah Proses Problem Based Learning (PBL)

Sesuai dengan tujuan Problem-Based Learning (PBL) adaalah untuk 

menumbuhkan sikap ilmiah, dari beberapa bentuk PBL yang dikemukakan 

para ahli, maka secara umum PBL bisa dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:

1) Menyadari Masalah
Implementasi PBL harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang 
harus dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa pada 
tahap ini adalah mahasiswa dapat menentukan atau menangkap 
kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Mungkin pada 
tahap ini siswa dapat menemukan kesenjangan lebih dari satu atau dua 
kesenjangan yang pantas untuk dikaji melalui kelompok besar atau 
kelompok kecil atau bahkan individual.

2) Merumuskan masalah
Rumusan masalah sangat penting, sebab selanjutnya akan berhubungan 
dengan kejelasan dan kesamaan presepsi tentang masalah dan berkaitan 
dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya.

3) Merumuskan Hipotesis
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Sebagi prose berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir 
deduktif dan induktif. Kemampuan yang diharapkan mahasiswa dalam 
tahap ini adalah mahasiswa dapat menentukan sebab akibat dari masalah 
yang ingin diselesaikan. Melalui analisi sebab akibat inilah pada akhirnya 
siswa dapat diharapkan dapat menentukan berbagai kemungkinan 
penyelesaian masalah. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan 
selanjutnya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan hipotesis yang 
diajukan.

4) Mengumpulkan Data
Proses berpikir ilmiah bukan proses berimajinasi akan tetapi proses yang 
didasarkan pada pengalaman. Oleh karena itu, dalam tahap ini mahasiswa 
di dorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang 
diharapkan pada tahap ini adalah kecakapan mahasiswa untuk 
mengumpulkan dan memilih data, kemudian memetakan dan menyajikan 
dalam berbagi tampilan sehingga mudah dipahami.

5) Menguji Hipotesis
Berdasarkan data yang dikumpulkan, akhirnya siswa menentuakn hipotesis 
mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan 
dari mahasiswa dalam tahap ini adalah kecakapan menelaah data dan 
sekaligus membahasanya dengan masalah yang dikaji. Diharapkan 
Mahasiswa dapat mengambil keputusan dan kesimpulan.

6) Menentukan Pilihan Penyelesaian
Menentuakan pilihan penyelesain merupakan akhir dari proses PBL.48

Berdasarkan kajian teoritis menurut para ahli diatas maka tahap Kegiatan 

dosen adalah

1) Orientasi mahasiswa kepada masalah

Dosen menginformasikan tujuan-tujuan pembelajaran, mendeskripsikan 

kebutuhan-kebutuhan logistik penting, dan memotivasi mahasiswa agar 

terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri.

                                                          
48 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2008), Cetakan Keenam hh.216-218.
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2) Mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar

Dosen membantu mahasiswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah itu.

3) Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok

Dosen mendorong mahasiswa mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan, dan solusi.

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya

Dosen membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil 

karya yang sesuai seperti laporan, rekaman video, dan model, serta 

membantu mereka berbagi karya mereka.

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Dosen membantu mahasiswa melakukan refleksi atas penyelidikan dan 

proses-proses yang mereka gunakan.49

d. Problem Based Learning dan e-Learning

E-Learning memiliki manfaat yang cukup besar terutama ketika 

dikaitakan dengan jarak dan keterbatasan waktu dalam belajar, belajar hanya 

dilakukan hanya melalui web. PBL dapat memanfaatkan fasilitas e-Learning

secara kolaboratif dalam proses pemecahan masalah. Dengan memanfaatkan 

masalah sebagai pemicu untuk belajar dan interaktif, potensi teknologi 

                                                          
49 I.M. Dwi, H. Arif dan K. Sentot,”Pengaruh Strategi Problem Based Learning Berbasis ICT  

Terhadap Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika”. Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia, ISSN: 1693-1246, Januari 2013, h. 9.
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mungkin dapat dipergunakan secara penuh, namun pada sisi penggunaan PBL 

dalam e-Learning adalah:

1) Menggunakan kekuatan masalah yang riil untuk membangkitkan motivasi

2) Mengondisikan lingkungan kaitannya dengan informasi global

3) Mendorong proses pemanfaatan dan pengembangan belajar e-Learning

4) Menekankan pada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dari 

pada bahan belajar

5) Menyediakan sistem dan kolaborasi

6) Optimis dalam menggunakan struktuk yang fleksibel

7) Mengembangkan evaluasi dan kritik terhadap sumber informasi.50

e. Kelebihan Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran Problem-Based Learning atau berdasarkan masalah 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan model pembelajaran yang 

lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1) Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk 
memahami isi pelajaran.

2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 
memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa.

3) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa
4) Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana menstansfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.
5) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam 
pembelajaran yang mereka lakukan.

                                                          
50 Rusman, Op. Cit., h.240.
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6) Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa 
bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah, dan lain 
sebagainya), pada dasarnya merupakan cara berfikir, dan sesuatu yang 
harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau 
dari buku-buku saja.

7) Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa
8) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka 
untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru

9) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa 
yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 
nyata.

10) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 
secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal 
telah berakhir.

f. Kekurangan Problem Based Learning (PBL)

Sama halnya dengan model pengajaran yang lain, model pembelajaran 

Problem-Based Learning juga memiliki beberapa kekurangan dalam 

penerapannya. Kelemahan tersebut diantaranya:

1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba

2) Keberhasilan strategi pembelajaran malalui Problem Based Learning 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang 

mereka ingin pelajari.51

                                                          
51 Wina sanjaya, Op. Cit.,hh.218-219.
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7. Materi Muatan Listrik Dan Medan Listrik

a. Muatan Listrik

Kita tidak dapat mengatakan apa itu muatan listrik, kita hanya dapat

menjelaskan sifat-sifat dan prilakunya. Orang Yunani kuno pada tahun 600 

SM (Sebelum Masehi) telah menemukan bahwa bila menggosok amber

(semacam resin) dengan wol, maka amber itu akan menarik benda-benda lain. 

Sekarang ini kita mengatakan bahwa amber itu telah mendapat muatan listrik 

(electric charge), atau menjadi bermuatan.52 Kata “listrik (electric) diturunkan 

kata Yunani elektron, yang berarti Amber (damar pohon).53

Gambar 2.3 Sobekan kertas tertarik oleh penggaris bermuatan listrik

                                                          
52 Hugh D.Young dan Roger A.Freedman, Fisika Universitas Jilid 2 (Jakarta : Erlangga, 2003), 

Edisi kesepuluh  h.83.
53 Giancoli, Fisika Edisi kelima Jilid 2. (Jakarta : Erlangga, 2001). h.2.
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Suatu pengamatan dapat memperlihatkan bahwa bila sebatang pengaris

digosok dengan kain wool atau rambut, batang pengaris tersebut mampu 

menarik sobekan-sobekan kertas. Ini menunjukkan bahwa penggaris timbul 

muatan listrik. Salah satu sifat muatan listrik adalah adanya dua macam 

muatan yang menurut konvensi disebut muatan positif dan negatif. Interaksi 

antara muatan-muatan dapat dinyatakan sebagai berikut “Muatan-muatan 

yang jenisnya sama akan saling menolak, muatan-muatan yang jenisnya 

berbeda akan saling tarik menarik.”54

Franklin mengajukan argumen bahwa ketika sejumlah muatan tertentu 

dihasilkan pada suatu benda dalam satu proses, muatan berlawanan dengan 

jumlah yang sama dihasilkan pada benda lainnya. positif dan negatif

diperlakukan secara aljabar, sehingga pada setiap proses, perubahan total 

jumlah muatan yang di hasilkan selalu nol. Sebagai contoh, ketika penggaris 

plastik digosok dengan handuk kertas, plastik tersebut mendapat muatan 

positif dengan jumlah yang sama. Muatan-muatan tersebut terpisah, tetapi 

jumlah keduanya adalah nol. Ini merupakan contoh hukum yang sekarang 

terbukti dengan baik: hukum kekekalan muatan listrik, yang menyatakan 

bahwa jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses 

adalah nol.55

                                                          
54 David Halliday, Robert Resnick dan Jearl walker Fisika Dasar Jilid 2 (Jakarta : Erlangga, 

2010), Edisi ketujuh  h.3.
55 Giancoli, Op. Cit., h.3.
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Hukum Coulomb

Bila dua buah muatan listrik dengan harga Q1 dan Q2, saling 

didekatkan, dengan jarak  pisah r, maka keduanya akan saling tarik-

menarik atau tolak-menolak menurut hukum Coulomb adalah:”Berbanding 

lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jarak antara kedua muatan”. Sebagai persaman kita dapat 

menuliskan Hukum Coulomb sebagai berikut:

= 	 	

Keterangan :

F : Gaya Coloumb (Newton = N)
k : Konstanta pembanding/konstanta gaya Coloumb (9 × 109 Nm2C2)
Q1 : Muatan listrik benda 1 (Coloumb = C)
Q2 : Muatan listrik benda 1 (Coloumb = C)
r : Jarak antara dua muatan listrik (m)

ketika terdapat lebih dari dua muatan, gaya di antara setiap muatan 

tersebut ditentukan oleh persamaan diatasa. Oleh karena itu, gaya resultan 

pada setiap muatan akan sama dengan jumlah vektor yang dihasilkan oleh 

masing-masing muatan tersebut. Sebagai contoh, bila ada 4 muatan, maka 

gaya resultan yang ditimbulkan oleh partikel 2,3 dan 4 pada partikel 1 

adalah56

F1=F21+F31+F41

                                                          
56 Raymond A. Serway dan Jhon W.Jewett Jr, Fisika-Untuk Sains dan Teknik (Jakarta : Salemba 

Teknika, 2010), Edisi keenam  h.193.
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Kesamaan hukum Coloumb dengan hukum Gravitasi, keduannya 

merupakan hukum yang berbanding terbalik dengan kuadrat (F α )

keduanya juga memiliki perbandingan dengan hasil kali properti setiap 

benda. Masa untuk gravitasi, muatan listrik untuk listrik. Perbedaan hukum 

ini adalah hukum gravitasi selalu merupakan gaya tarik menarik, sementara 

gaya listrik bisa tarik menarik dan tolak menolak. Konstanta k pada 

persamaan pertama sering ditulis dalam konstanta yang lain, ∈ yang 

disebut permitivitas ruang hampa. Konstanta ini dihubungkan dengan  

=1 4 ∈. Dengan demikian hukum Coloumb dapat dituliskan:

= 14 ∈ 	 	

di mana,

∈ = 	 14 = 8,58	 	10 . 	

Bisa dilihat bahwa kedua persamaan tersebut berlaku untuk semua 

benda yang ukurannya jauh lebih kecil dari jarak antaranya. Secara ideal 

persamaan ini berlaku tepat untuk muatan titik. Untuk benda yang 

berukuran tetap, tidak selalu jelas mengenai r mana yang dipakai, terutama 

karena muatan mungkin tidak terdistribusi secara merata pada benda 

tersebut. Jika kedua benda berbentuk bola dan muatan diketahui 
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terdistribusi merata pada masing-masingnya, maka r adalah jarak antara 

pusat-pusatnya.57

Satuan terkecil dari muatan e di alam di kenal sebagai muatan dalam 

satu elektron (-e) atau proton (+e), dan memiliki besar

= 1,602	19	 	10 	 	
Oleh karena itu, 1 C muata kira-kira sebanding dengan muatan dari 

6,24 x 1018 elektron dan proton. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan 

dengan jumlah elektron babas dalam 1 cm3 tembaga yang memiliki tingkat 

besaraan 1023 . Akan tetapi, 1 C  tetap merupakan ukuran muatan yang 

cukup besar.58

b. Medan Listrik

Coulomb berhasil merumuskan besar dan arah gaya interaksi antar

muatan listrik yang diam, baik yang tercatu maupun tersebar kontinu. Gaya 

Coulomb muncul karena muatan menghasilkan medan listrik pada posisi 

muatan . Muatan .  berinteraksi dengan medan yang dihasilkan muatan 

, dan interaksi tersebut menghasilkan gaya pada muatan . 59

Namun, Coulomb tidak berhasil menjelaskan mekanisme gaya Coulomb, 

mengapa gaya interaksi antarmuatan listrik yang diam seperti itu. Mekanisme 

itu berhasil dijelaskan oleh Michael Faraday (1791-1867) melalu konsep 

                                                          
57 Giancoli, Op. Cit., h.9.
58 Raymond A. Serway dan Jhon W.Jewett Jr , Op. Cit., h.191.
59 Mikrajudin Abullah, Diktat Kuliah Fisika Dasar II Tahap Persiapan Bersama ITB (Bandung : 

Fakultas MIPA ITB, 2006)  h. 9.



51

“baru” yaitu keberadaan medan listrik.60 Pada kasus listrik, menurut Faraday, 

suatu medan listrik keluar dari setiap muatan dan menyebar kesetiap ruangan. 

Ketika muatan kedua diletakkan di dekat yang pertama, ia akan merasakan 

gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di tempat itu (katakanlah, 

titik P pada gambar 2.4). Medan listrik pada lokasi muatan kedua dianggap 

berinteraksi lagsung dengan muatan ini untuk menghasilkan gaya.

Gambar 2.4 Medan listrik mengelilingi setiap muatan P adalah titik 

sembarang

Kita dapat menyelidiki medan listrik yang mengelilingi sebuah muatan 

atau sekumpulan dengan mengukur gaya pada muatan uji positif yang kecil. 

Yang dimaksud dengan istilah muatan uji adalah muatan yang sangat kecil 

sehingga gaya yang diberikannya tidak mengubah secara signifikan distribusi 

                                                          
60 Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuntoro Priyambodo, FISIKA DASAR Listrik-

Magnet,Optika,Fisika Modern (Yogyakarta : ANDI, 2010)  h.7.
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muatan yang mengakibatkan medan yang diukur.61  Mengacu konsep itu, bila 

terdapat titik muatan listrik positif bernilai kecil sebut saja 	selanjutnya 

disebut muatan uji, berada di sekitar muatan besar (Q) yang juga positif 

sehingga 	menderita gaya tolak oleh Q yaitu ⃗. Dikenal medan listrik ( 	⃗) 
oleh Q di , yang didefinisikan sebagai gaya (diderita muatan uji) ⃗
perastauan muatan uji, atau:62

⃗ = 		 ⃗	
Keterangan :

E : Medan Listrik ( N/C )
F : Gaya Coloumb (Newton = N)
q : Muatan Listrk ( C )

Medan listrik di semua titik pada ruang dapat diukur, berdasarkan definisi 

di atas, untuk situasi yang sederhana yang melibatkan satu atau beberapa 

muatan titik, kita dapat menghitung berapa kira-kira besar E. Sebagai contoh, 

medan listrik pada jarak r dari suatu muatan titik Q akan mempunyai besar

=	 ⁄

Atau, dalam ∈
= 14 ∈ 	

                                                          
61 Giancoli, Op. Cit., h.13.
62 Bambang Murdaka Eka jati Dan Tri Kuntoro Priyambodo, Op. Cit., h.7.
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Hubungan untuk medan listrik yang disebabkan oleh suatu muatan titik 

ini juga disebut juga sebagi hukum Coulomb. Perhatikan bahwa E tidak 

bergantung pada q artinya, E hanya bergantung pada muatan Q yang 

menghasilkan medan tersebut.63

Arah medan listrik didefinisikan sebagai berikut :

1) Keluar dari muatan jika muatan tersebut memiliki tanda positif

2) Masuk ke muatan jika muatan tersebut memiliki tanda negaitif

    (a)                                      (b)

Gambar 2.5 Arah medan listrik: (a) Keluar dari muatan positif dan (b) masuk ke 

muatan negatif 64

                                                          
63 Giancoli, Op. Cit., h.14.
64 Mikrajudin Abullah Op. Cit., h.10.
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C. Penelitian yang Relevan

     Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian yang sudah 

dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Web Untuk SMA Kelas 

X Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis, adapun hasil dari penelitian yaitu: 

Website telah memenuhi syarat kelayakan dengan komponen isi materi yang 

mendapat skor 91,35% atau masuk dalam kategori “Baik”, komponen teknis 

media pembelajaran yang mendapat skor 83,8% atau dalam kategori “Baik”, 

serta hasil uji coba lapangan yang mendapat skor 78,1% atau dalam kategori 

“Baik”. Maka dari hasil pengujian tersebut, disimpulkan bahwa website yang 

dikembangkan layak dijadikan sebagai media pembelajaran fisika.65

2. Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Untuk Mata 

Kuliah Pendahuluan Fisika Inti, adapun hasil dari penelitian yaitu: bahwa 

Pengembangan web e-Learning mata kuliah Pendahuluan Fisika Inti dapat 

dilakukan dengan menggunakan model 4D yang meliputi tahap pendefinisian, 

perancangan, pengembangan. Hasil validitas dan uji coba terbatas menyatakan 

web e-Learning yang dikembangkan memenuhi syarat validitas dan 

                                                          
65 Fakhrizal Arsi dan Kiar Vansa Febrianti,“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis 

Web Untuk SMA Kelas X Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis”. Prosiding Seminar Nasional Fisika 
dan  Pendidikan  Fisika (SNFPF),  Vol 5  (1)  ISSN : 2302-7827, 2014.
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kepraktisan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran mata kuliah 

Pendahuluan Fisika Inti.66

3. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Web Menggunakan 

Pendekatan Guided Discovery Learning, adapun hasil dari penelitian yaitu:

Setelah melewati tahapan penelitian pengembangan, maka didapatkan media 

pembelajaran berbasis web dengan pendekatan Guided Discovery Learning

diperlukan untuk memfasilitasi dan  membantu Peserta didik dalam belajar 

Fisika.67

4. Pengembangan Media Blended Learning Berbasis Web Enhanced Course

Pada Mata Kuliah Fisika Dasar 2 Jurusan Fisika Unnes, adapun hasil dari 

penelitian yaitu: media blended learning berbasis web enhanced course ini 

dapat menumbuhkan minat akses e-learning fisika sebesar 65 % dan dapat 

menumbuhkan minat belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Fisika Dasar 2 

sebesar 76 %. Pembelajaran model blended learning berbasis web enhanced 

course pada mata kuliah fisika dasar 2 dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dengan nilai gain 0,32. Peningkatan hasil belajar ini tidak 

sepenuhnya karena media web ini, namun web ini mempengaruhi minat 

                                                          
66 Iful Amri,“Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Web Untuk Mata Kuliah 

Pendahuluan  Fisika Inti”. Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika, Vol 2 (1),  Mei 2015.
67 Sherly Kalatting, Vina Serevina dan I Made Astra,“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika 

Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Guided Discovery Learning”. Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan (JPPPF) Fisika, Vol 1  (1), Juni 2015.
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mahasiswa untuk lebih giat dalam belajar sehingga menghasilkan peningkatan 

nilai mahasiswa.68

5. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Web Untuk 

Meningkatkan Adversity Quotient Peserta Didik, adapun hasil dari penelitian 

yaitu: Penulis belum menyelesaikan penelitiannya hingga jurnal ini di buat, 

sehingga belum terdapat hasil dan pembahasan yang utuh yang dapat di 

sampaikan.69

Dari hasil penelitian yang dilakukan di atas, bahwa media pembelajaran 

interaktif berbasis web mendapat respon yang baik dari peserta didik. Namun 

pada pengembangan media pembelajaran yang telah di kembangkan oleh para 

ahli di atas belum menggunakan media pembelajaran dengan model Problem-

Based Learning (PBL) yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran,

meningkatan pemahaman konsep dan hasil belajar sehingga menurut peneliti 

perlu pengembangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced 

course pada mata kuliah Fisika Dasar II dengan model Problem-Based Learning

(PBL) sebagai alat evaluasi.

                                                          
68 Siti Nur Alfath, Ellinawati dan M. Sukisno,“Pengembangan Media Blended Learning Berbasis 

Web Enhanced Course Pada Mata Kuliah Fisika Dasar 2 Jurusan Fisika Unnes”. Unnes Physics 
Education Journal, Vol 2 (1), 2013.

69 Aninditha Chintya Putri,“ Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Web Untuk 
Meningkatkan Adversity Quotient Peserta Didik”. Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) 
SNF, Volume IV, Oktober 2015.
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D. Desain Media

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II sehingga dapat 

bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Pada perancangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis 

web enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) Pada Mata

Kuliah Fisika Dasar II dengan menggunakan beberapa sumber buku dan sumber 

yang lain secara online sebagai panduan materi.

Adapun penyusunan media pembelajaran kerangka isi web enhanced course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) menggambarkan keseluran isi 

materi yang tercakup dalam media pembelajaran tersebut lengkap dengan alur 

pembelajaran beserta desain tampilan web enhanced course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembuatan media ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa materi yang akan ditampilkan

Pada bagian ini peneliti menganalisa materi apa saja yang akan 

disampaikan dalam media pembelajaran, dilengkapi dengan simulasi PhET, 

video pembelajaran, latihan soal dan pembahasan diantaranya :

a. Muatan Listrik

b. Medan Listrik
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2. Menentukan sistem web yang akan dibuat

Web akan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu judul, daftar isi yang berupa 

peta konsep menu pada web, bagian penampil materi (gambar, simulasi 

PhET, video pembelajaran dan latihan soal). Disusun Offline melalui 

software Aplikas XAMPP, Aplikas Notepad++ dan Aplikasi PHP.

3. Merancang konten dalam web. Konten materi berupa teks dan gambar, 

video pembelajaran, simulasi PhET serta latihan soal disusun terlebih 

dahulu secara offline. Materi yang disusun harus sesuai dengan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Tujuan Pembelajaran.

4. Menentukan hosting web, domain dan tautan pada web. Pada bagian ini 

peneliti menentukan penyedia layanan untuk hosting website media 

pembelajaran, kemudian menentukan nama web (domain) untuk 

memasukkan web yang telah jadi ke dalam internet.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II ?

2. Untuk mengetahui respon validator terhadap media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II ?

3. Untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL)

pada mata kuliah Fisika Dasar II ?

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian

     Tahap Studi Pendahuluan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

observasi yang dilakukan di UIN Raden Intan Lampung dan penyebaran 

angket ke mahasiswa Jurusan Pendidika Fisika UIN Raden Intan Lampung, 

sedangkan tahap uji coba produk dilaksanakan di mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Fisika semester II (dua) UIN Raden Intan Lampung yang 
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beralamat di Jalan Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 

35131 dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika semester II (dua) Universitas 

Lampung yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, 

Bandar Lampung 35145.

2. Waktu Penelitian

     Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga selesai tahap 

pelaksanaan pengembangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika semester II 

(dua) yang dimulai semester genap Tahun Ajaran 2016/2017.

C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa data kemenarikan 

dan kelayakan produk kemudian di ubah menjadi data kuantitatif yang berupa data 

angka dari skor nilai kemenarikan dan kelayakan produk. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode pengembangan model.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian pengembangan berpedoman dari desain 

penelitian pengembangan media instruksional oleh Borg and Gall. Produk yang 

dihasilkan berupa media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) yang dapat di manfaatkan  oleh dosen 
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dan mahasiswa dalam menumbuhkan minat pembelajaran Fisika Dasar II materi

muatan listrik dan medan listrik pada mahasiswa Jurusan pendidikan Fisika semester 

II (dua).

E. Langkah-Langkah Pengembangan Media

1. Penelitian Pendahuluan 

Kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II adalah 

penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan berupa observasi awal dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat peneliti melaksanakan kegiatan 

wawancara kepada mahasiswa pada tanggal 18 Januari 2017 di Jurusan 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. 

a. Potensi dan masalah 

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini adalah  pada jurusan 

pendindikan Fisika UIN Raden Intan Lampung yang  memiliki fasilitas 

berupa internet yang bisa di akses secara gratis dengan Hotspot. Serta 

belum adanya media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) yang 

efektif dan efisien untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam 

mata kuliah Fisika Dasar II materi muatan listrik dan medan listrik.
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b. Pengumpulan data

Setelah ditemukan masalah pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu 

dilakukan pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap 

materi diperoleh data sebagai sebagai berikut. Pada tahap ini ditentukan 

materi yang akan disampaikan pada mahasiswa. Materi yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah materi muatan listrik dan medan listrik. Untuk

mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika semeter II (dua) UIN Raden Intan 

Lampung dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika semeter II (dua) 

Universitas Lampung. Materi disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata

Pelajaran Fisika untuk Universitas. Kemudian di tentukan indikator dari 

materi yang di pilih. Dalam menentukan indikator, perlu dilakukan 

konsultasi dengan ahli materi agar di dapatkan indikator yang tepat untuk 

di kembangkan sebagai rambu-rambu dalam pembuatan media 

pembelajaran.

2. Perencanaan Pengembangan Media

Setelah melakukan pengkajian terhadap materi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap perangkat pembuatan 

media. Dalam pembuatan media pembelajaran fisika interaktif berbasis web 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) digunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:
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a. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat media ini adalah 1 

unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Prosesor Intel inside Core i7
b. RAM minimal 2 GB 
c. Hardisk minimal 250 GB 
d. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768 pixel
e. Monitor 256 colour dengan resolusi 1366 x 768 
f. Sistem operasi Windows 8.1 Enterprise 64-bit

b. Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan web enhanced 

course ini adalah :

a. Perangkat lunak untuk sistem operasi: Windows 8.1 Enterprise 64-bit
b. Perangkat lunak utama: Aplikas XAMPP
c. Aplikasi PHP
d. Web hosting dan Domain
e. Aplikas Notepad++
f. Aplikasi Corel draw
g. Aplikasi PhET Simulations

Tahap selanjutnya adalan perencangan dalam pembuatan media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisa materi yang akan ditampilkan dalam media pembelajaran, 

dilengkapi dengan simulasi PhET, video pembelajaran, latihan soal dan 

pembahasan diantaranya materi muatan listrik dan medan listrik.

b. Menentukan sistem web yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu judul, daftar 

isi yang berupa peta konsep menu pada web, bagian penampil materi 



64

(gambar, simulasi PhET, video pembelajaran dan latihan soal). Disusun 

Offline melalui software Aplikas XAMPP, Aplikas Notepad++ dan Aplikasi 

PHP.

c. Merancang konten dalam web. Konten materi berupa teks dan gambar, video 

pembelajaran, simulasi PhET serta latihan soal disusun terlebih dahulu 

secara offline. Materi yang disusun harus sesuai dengan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Tujuan Pembelajaran.

d. Menentukan hosting web, domain dan tautan pada web. Pada bagian ini 

peneliti menentukan penyedia layanan untuk hosting website media 

pembelajaran, kemudian menentukan nama web (domain) untuk 

memasukkan web yang telah jadi ke dalam internet.

3. Validasi, Evaluasi, Revisi Media

a. Validasi Media

Validasi media merupakan proses atau kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk web enhanced course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) sudah dikategorikan sebagai website yang efektif dan 

efisien dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. Validasi ini 

dikatakan sebagai validasi rasional, karena validasi ini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Pada 

tahapan validasi desain produk awal di konslutasikan kepada tim ahli 

yang terdiri dari ahli materi, ahli media, dan ahli informatika. 
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Ahli materi menganalisis dan melihat materi yang disusun sesuai 

dengan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Tujuan 

Pembelajaran. pada website enhanced course dengan model Problem-

Based Learning (PBL). Sedangkan ahli media menganalisis dan 

mengkaji dari segi pemilihan kata sesuai dengan karakteristik sasaran, 

dan aspek kebahasaan secara menyeluruh. Sedangkan ahli informatika

menganalisis dan mengkaji dari segi tampilan, tata letak teks dan 

gambar, kesesuaian jenis huruf dan ukurannya, kesesuaian warna serta 

pemilihan background. dan kemudian melakukan revisi awal. 

Ketika validsi awal sudah dilakukan, maka dilakukan validasi 

kembali oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan media website 

enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada 

mata kuliah Fisika Dasar II yang sedang dikembangkan.

Tabel 3.1 Daftar tim validasi  produk

No Ahli Nama Bidang Keahlian

1 Materi
Ajo Dian Yusandika, M.Sc. Dosen Fisika
Sri latifah, M.Sc. Dosen Fisika
Happy Komikesari, S.Pd.,M.Si. Dosen Fisika

2 Media
Ardian Asyhari, M.Pd. Dosen Media
Dr. Umi Hijriah, M.Pd. Dosen Media
Ahmad Taufik Fajar, S.Pd.I Tenaga Ahli Media

3 Informatika 
Muhammad Ma’mur,S.kom., M.Pd. Tenaga Ahli IT ICT 
Sherly Amelia,M.T.I Tenaga Ahli IT ICT 
Bayu Cahyoatmoko Putroaji,S.T, M.T. Tenaga Ahli IT ICT 
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b. Evaluasi Media

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan Ahli 

informatika maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari 

website enhanced course dengan model Problem-Based Learning (PBL)

tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan 

produk yang lebih baik dan efektif.

1. Uji Coba Produk

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 

pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. 

Uji coba produk di maksudkan untuk mengumpulkan data yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektifitas, 

efisiensi dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Untuk uji 

coba produk dilakukan dengan cara uji kelompok kecil, dan uji coba 

lapangan.1

2. Uji kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil akan dilakukan pada 10 Mahasiswa 

jurusan pendidikan Fisika UIN Raden Intan  Lampung,  pada uji 

coba ini masing-masing responden di berikan angket yang terdiri 

dari 3 kriteria pertanyaan.

                                                          
1 Arief S. Sadiman et al, Media Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet.17 h.182.
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3. Uji Coba lapangan

Uji coba lapangan akan dilakukan di jurusan pendidikan Fisika 

UIN Raden Intan Lampung dan di jurusan pendidikan Fisika 

Universitas Lampung. Selanjutnya, Uji coba dilakukan kepada 

mahasiswa pendidikan Fisika semester II (dua) mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Fisika semester II (dua) Universitas Lampung. Adapun

jumlah  mahasiswa yang diteliti berjumlah 30 mahasiswa. Pada uji 

coba ini masing-masing responden di berikan angket yang terdiri 

dari 3 kriteria pertanyaan. 

c. Revisi Media

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli 

informatika. Tahap selanjutnya adalah uji coba produk yaitu uji coba 

kelompok kecil yang dilakukan di 10 mahasiswa semester II (dua) UIN 

Raden Intan Lampung. Sedangkan uji coba lapangan dilakukan di 30 

mahasiswa semester II (dua) UIN Raden Intan Lampung dan 30 

mahasiswa semester II (dua) Universitas Lampung. maka dapat 

diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi.
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4. Implimentasi Media

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah menggunakan 

lembar validasi berupa angket menggunakan skala likert yang digunakan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang telah dirancang valid atau tidak.

Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam yaitu: 

a. Lembar Validasi Materi

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi pembelajaran 

fisika interaktif berbasis web enhanced course dengan model Problem-

Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II materi muatan 

listrik dan medan listrik sesuai dengan Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, dan Tujuan Pembelajaran. Masing-masing aspek di kembangkan 

menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini di isi oleh ahli 

materi.

b. Lembar Validasi Media  

Lembar validasi media berisi tampilan media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis web enhanced course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II. Ahli media 

menganalisis dan mengkaji dari segi pemilihan kata sesuai dengan 

karakteristik sasaran, dan aspek kebahasaan secara menyeluruh. Masing-

masing aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar 

validasi ini di isi oleh ahli media.
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c. Lembar Validasi Informatika

Lembar Validasi informatika berisi tentang menganalisis dan 

mengkaji dari segi tampilan, tata letak teks dan gambar, kesesuaian jenis 

huruf dan ukurannya, kesesuaian warna serta pemilihan background 

media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika 

Dasar II Masing-masing aspek dikembangkan menjadi beberapa 

pernyataan. Lembar validasi ini di isi oleh ahli informatika.

d. Lembar Angket Respon Mahasiswa

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon mahasiswa 

terhadap media pembelajaran fisika interaktif berbasis web enhanced 

course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah 

Fisika Dasar II.

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari, kuisioner atau 

angket dan dokumentasi.

a) Observasi, pada tehnik ini peneliti memberikan angket menggunaka skala 

likert kepada ahli media, ahli materi, ahli informatika dan memberikan 

angket respon kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika semester II 
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(dua) UIN Raden Intan Lampung dan mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Fisika semester II (dua) Universitas Lampung.

b) Dokumentasi, peneliti menggunakan untuk mendapatkan data-data tentang 

keadaan mahasiswa dan data lainnya pada saat proses pembelajaran.

b. Analisis Data

1. Validasi Instrumen

Validasi instrumen di lakukan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 

2. Kemudian di hitung dengan menggunakan rumus KR 20 (Kuder

Richardson).

= ( − 1)	 −	∑

Keterangan :
k = Jumlah item dalam instrumen
pi  = Proporsi bayaknya subyek jawaban pada item1
qi  = 1- pi

= Varians total 2

2. Validasi produk

a. Validasi pada ahli materi, ahli media dan ahli informatika.

Teknik analisis data langkah-langkah sebagai berikut :

                                                          
2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). (Bandung 

: Alfabeta, 2015).  Cetakan Ke-21 h. 186.
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1. Mengubah hasil penilaian ahli media, ahli materi dan ahli 

Informatika. yang masih dalam bentuk huruf di ubah menjadi 

skor dengan ketentuan yang dapat di lihat pada tabel 3.2

       Tabel 3.2. Aturan Pemberian Skor3

Kategori Skor

SB (Sangat Baik) 5

B (Baik) 4

C (Cukup) 3

K (Kurang) 2

SK (Sangat Kurang) 1

2. Menghitung persentase kelayakan dari setiap setiap aspek 

dengan rumus :

Rumus Skala likert4

               

Keterangan:

Smax = Skor maksimal∑   = Jumlah skor					= Nilai kelayakan angket tiap aspek

3. Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :

                                                          
3 Ibid., h. 136.
4 Ibid., h. 137.

= ∑ 	100	%

= ∑ 				
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Keterangan:
x = Rata-rata akhir
	= Nilai kelayakan angket tiap aspek

n  = Banyaknya pernyataan

4. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai 

kualitatif yang sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel 3.3

         Tabel 3.3 Skala Kelayakan Media Pembelajaran.5

Skor Kelayakan 
Media Pembelajaran

Kriteria

0  -  20 % Sangat Kurang layak

20,01 %  -  40 % Kurang layak

40,01 %   -  60 % Cukup layak

60,01 %  -  80 % Layak

80,01 %  -  100 % Sangat layak

Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat 

melihat persentase hasil penilaian layak atau tidak produk 

untuk dijadikan sebagai media belajar.

                                                          
5 Ibid



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

1. Hasil Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menghasilkan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced

Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) sebagai media 

pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar II. Penelitian dan pengembangan 

dilakukan di Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dan Jurusan 

Pendidikan Fisika Universitas Lampung. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan model penelitian dan pengembangan dengan mengadaptasi metode 

R&D Born and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiono dari tahap 1 sampai 

tahap 7. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan produk yang 

dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut:

a. Potensial Masalah

Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan 

media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan 

model Problem-Based Learning (PBL) pada kuliah Fisika Dasar II. Potensi 

pengembangan produk tersebut berguna untuk meminimalisir permasalahan 

di kelas bahwa dosen masih menggunakan media cetak atau buku cetak

dalam melakukan proses pembelajaran yang membutuhkan waktu yang 
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cukup banyak, sehingga dosen kurang memaksimalkan waktu dalam 

penyampaian materi yang berdampak ke mahasiswa. Fasilitas yang ada di 

jurusan pendidikan fisika berupa internet yang bisa di akses secara gratis 

dengan hotspot dapat di gunakan dosen dalam penyampaian materi yang 

lebih efektif dan efesien kepada mahasiswa. Pada tahap ini yang penting 

dilakukan adalah analisis kebutuhan terhadap produk yang akan 

dikembangkan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap Dosen 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung yaitu ibu Rahma Diani, 

M.Pd bahwa di kelas dalam proses pembelajaran masih menggunakan media 

cetak yang menguras waktu sangat banyak dan tidak kondusif sehingga 

materi yang harus dijelaskan tidak bisa dijelaskan secara teratur dan 

mahasiswa merasa kesulitan pada saat mengerjakan soal yang diberikan 

dosen pada saat melakukan evaluasi pembelajaran.

b. Pengumpulan Data

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data. Pengumpulan data sangat penting untuk mengetahui 

kebutuhan dari dosen dan mahasiswa terhadap produk yang dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan. Langkah pertama peneliti melakukan 

analisis terhadap dosen yang bersangkutan terhadap produk yang ingin 

dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap dosen bahwa dosen 

sangat membutuhkan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan Model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 
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kuliah Fisika Dsasar II yang dapat meminimalisir waktu dalam pembelajaran 

sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Setelah itu peniliti 

menganalisis respon dari mahasiswa terhadap media pembelajaran bahwa 

media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan 

model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II

memberi manfaat yang lebih pada saat melakukan kegiatan pembelajaran.

c. Desain Produk

Setelah dilakukan analisis kebutuhan langkah dan pengumpulan data

selanjutnya adalah desain produk. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam 

tahap desain produk  media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II. Langkah-langkah penyusunan desain produk media 

pembelajaran ini, diantaranya adalah menentukan ide, menganalisa materi 

yang akan ditampilkan, menentukan sistem web yang akan dibuat seperti 

(konten materi berupa teks, gambar, video pembelajaran, simulasi PhET

serta latihan soal), dan Menentukan hosting web dan domain. Berikut ini 

adalah beberapa tampilan desain produk media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II.
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Tabel 4.1 Tampilan Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning
(PBL)

No Judul Tampilan

1.
Tampilan Home 
Website fisika-

ril.web.id

2.

Tampilan 
Materi (Muatan 
Listrik) Website 
fisika-ril.web.id
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3.

Tampilan 
Materi (Medan 

Listrik) Website 
fisika-ril.web.id
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4.

Tampilan 
Latihan Soal 

Website fisika-
ril.web.id

Tampilan Profil 
Mahasiswa 

Website fisika-
ril.web.id (Data 

Mahasiswa)
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Tampilan Profil 
Mahasiswa 

Website fisika-
ril.web.id 
(Tambah 

Mahasiswa)

Tampilan 
Forum Diskusi 
Website fisika-

ril.web.id

Tampilan About 
Me Website 

fisika-ril.web.id
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B. Kelayakan Media (Validasi Media)

Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kelayakan media dengan cara validasi produk. Validasi produk 

dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan oleh 9 ahli, yang 

terdiri dari 3 ahli materi, 3 ahli media, dan 3 ahli informatika.  Kriteria dalam 

penentuan subyek ahli, yaitu: (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan 

minimal S2 atau sedang menempuh pendidikan S2. Adapun hasil validasi ahli 

materi, ahli media dan ahli informatika sebagai berikut:

1. Validasi Ahli Materi

Penilaian ahli materi produk media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut.

Selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 2 halaman 165.

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi

No Aspek Penilaian Persentase Kelayakan
1 Kualitas Isi Materi 82,5 %
2 Aspek Kebahasaan 85 %
3 Keterlaksanaan Materi 84,8 %
4 Tampilan Visual Pada Materi 76,7 %
5 Aspek Suara Pada Materi 88,9 %
6 Kemudahan Penggunaan 93,3 %
7 Model Problem-Bassed Learning 82, 7%

Rata-rata 84,83 %

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli materi diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang aspek kualitas isi materi mendapatkan 
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persentase kelayakan sebesar 82,5%. Pada aspek 2 tentang aspek kebahasaan

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85%. Pada aspek 3 tentang aspek 

keterlaksanaan materi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 84,8%. 

Pada aspek 4 tentang aspek tampilan visual pada materi mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 76,7%. Pada aspek 5 tentang aspek suara pada 

materi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 88,9%. Pada aspek 6 

tentang aspek kemudahan penggunaan mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 93,3% dan pada aspek 7 tentang aspek model problem-bassed 

learning mendapatkan persentase kelayakan sebesar 82,7%. Rata-rata 

penilaian validator ahli materi yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 

84,83%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli materi dapat dilihat 

pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1 Grafik Persentase Penilaian Ahli Materi

0%
20%
40%
60%
80%

100% 82,5% 85% 84,8% 77%
88,9% 93,3%

83% 84.83%

Persentase Penilaian Ahli Materi
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2. Validasi Ahli Media

Penilaian ahli media produk media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut. Selengkapnya dapat di lihat pada 

Lampiran 2 halaman 166.

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Validasi Ahli Media

No Aspek Penilaian Persentase Kelayakan
1 Kualitas Isi 86,7 %
2 Aspek Kebahasaan 82,2 %
3 Keterlaksanaan 80 %
4 Tampilan Visual 81,7 %
5 Aspek Suara 83,3 %
6 Kemudahan Penggunaan 76,7 %

Rata-rata 81,76 %

Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh validasi ahli media diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang kualiatas isi mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 86,7%. Pada aspek 2 tentang aspek kebahasaan 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 82,2%. Pada aspek 3 tentang 

keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80%, pada aspek 

4 tantang tampilan visual mendapatkan persentase kelayakan sebesar 81,7%. 

Pada aspek 5 tentang aspek suara mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

83,3% dan pada aspek 6 tentang kemudahan penggunaan mendapatkan

persentase kelayakan sebesar 76,7%. Rata-rata penilaian validator ahli media 

yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 81,76%. Data dari analisis hasil 

penilaian validasi ahli media dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:
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Gambar 4.2 Grafik Persentase Penilaian Ahli Media

3. Validasi Ahli Informatika

Penilaian ahli informatika produk media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut. Selengkapnya dapat di lihat pada 

Lampiran 2 halaman 167.

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Validasi Ahli Informatika

No Aspek Penilaian Persentase Kelayakan
1 Kualitas Isi 80 %
2 Tampilan (lay out) 82,2 %
3 Pewarnaan (Colour) 86,7 %
4 Huruf (font) 91,1 %
5 Gambar (Image), Video dan Simulasi PhET 86,7 %
6 Menu (Icon) 82,2 %
7 Kualitas Suara 86,7 %
8 Kemudahan Penggunaan 73,3 %

Rata-rata 83,61 %
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Persentase Penilaian Ahli Media
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Berdasarkan tabel 4.4 penilaian oleh validasi ahli informatika diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang kualiatas isi mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 80%. Pada aspek 2 tentang tampilan (lay out) mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 82,2%. Pada aspek 3 tentang pewarnaan (Colour) 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 86,7%, pada aspek 4 tantang huruf 

(Font) mendapatkan persentase kelayakan sebesar 91,1%. Pada aspek 5 tentang 

gambar (Image), video dan simulasi PhET mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 86,7%. Pada aspek 6 tentang menu (Icon) mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 82,2%. Pada aspek 7 tentang kualitas Suara mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 86,7% dan pada aspek 8 tentang kemudahan 

penggunaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 73,3%.. Rata-rata 

penilaian validator ahli informatika yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 

83,61%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli informatika dapat dilihat 

pada gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3 Grafik Persentase Penilaian Ahli Informatika 
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20%
40%
60%
80%

100% 80% 82,2% 87% 91,1% 86,7% 82,2% 86,7%
73,3%

83.61%

Persentase Penilaian Ahli Informatika  Pendidikan
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C. Hasil Revisi Media

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi, ahli media 

dan ahli informatika maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang 

diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil revisi desain 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Validasi Ahli Materi

Hasil validasi ahli materi pada pengembangan media pembelajaran 

fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-

Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II diperoleh kritik dan 

saran untuk memperoleh media pembelajaran yang baik, adapun kritik dan 

saran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Kritik dan Saran Ahli Materi

No Validator Kritik dan Saran Perbaikan
1. Ajo Dian Yusandika,M.Sc. Sudah bisa diterapkan 

tanpa revisi
Sudah diterapkan dan di 
aplikasikan di 
universitas

2. Sri Latifah,M.Sc. Revisi sesuai saran 
validasi

Sudah di revisi sesuai 
saran validator

3. Happy Komikesari,S.Pd.,M.Si. Tambahkan ilustrasi 
di materi Pdf untuk 
memperjelas materi

Sudah ditambahkan 
ilustrasi pada metei dan 
di sesuaikan untuk 
memperjelas materi

Materi cukup jelas dan 
padat, sudut ke inti 
pokok (Good)

Materi sudah
ditambahkan sesuai 
saran validator

Sudah sangat bagus, 
layak digunakan

Sudah diterapkan dan di 
aplikasikan di 
universitas
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2. Hasil Validasi Ahli Media

Hasil validasi ahli media pada pengembangan media pembelajaran 

fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-

Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II diperoleh kritik dan 

saran untuk memperoleh media pembelajaran yang baik, adapun kritik dan 

saran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Kritik dan Saran Ahli Media

No Validator Kritik dan Saran Perbaikan
1. Ardian Asyhari,M.Pd. 1. Perbaiki alamat 

domain
Perbaikan alamat domain 
akan di lakukan sesuai 
saran

2. Tambahkan Silabus Sudah ditambahkan 
silabus pada materi

2. Dr.Umi Hijriyah,M.Pd. Baik dan dapat 
diterapakan di 
Universitas

Sudah di terapakan

3. Ahmad Taufik Fajar,S.Pd.I 1. Media Pembelajaran 
berbasis website ini 
sudah layak 
digunakan dan 
diterapkan pada 
mata kuliah Fisika 
Dasar II 

Sudah di terapakan pada 
mata kuliah Fisika Dasar 
II

2. Pewarnaan lebih 
variasi

Perwarnaan sudah sudah 
diperbaiki kualitasnya 
dan di variasi

3. Hasil Validasi Informatika

Hasil validasi ahli Informatika pada pengembangan media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II diperoleh 
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kritik dan saran untuk memperoleh media pembelajaran yang baik, adapun 

kritik dan saran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Kritik dan Saran Ahli Informatika

No Validator Kritik dan Saran Perbaikan
1. M Ma’mur,S.Kom,M.Pd. Pada prinsipnya website 

fisika-ril.web.id sudah 
cukup baik hanya perlu 
penambahan dan 
penyempurnaan

Website fisika-ril.web.id 
sudah di tambahkan 
kontenya dan sudah di 
sempurnakan

2. Sherly Amelia N,M.T.I 1. Menu dropdwon 
diperkaya lagi

Menu dropdwon
Sudah ditambahkan pada 
website fisika-ril.web.id.

2. Konten materi 
diperkaya lagi

konten materi
Sudah ditambahkan pada 
website fisika-ril.web.id.

3. Gambar yang 
digunakan dihapus 
dulu sourcenya

Kualitas gambar sudah 
dihapus sourcenya dan 
ditingkatkan 
kejelasannya dan sangat 
baik untuk ditampilkan

3. Bayu Cahyoatmoko P,S.T. 1. Konten fisika perlu 
diselesaikan 

Konten fisika sudah di 
selesaikan dengan baik

2. Skrip dari program 
masih banyak bug

Skrip yang bug sudah 
diperbaiki dan sudah 
dapat digunakan dengan 
baik

3. Secara Garis besar 
tujuannya terlihat, 
namun secara 
kelayakan harus 
diselesaiakan

Website fisika-ril.web.id 
sudah diselesaikan 
dengan baik.
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D. Efektivitas Media (Uji Coba Produk)

Uji coba Media pembelajaran yang telah direvisi ini dilakukan di dua tempat 

yaitu mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung

yang terdiri dari 2 kelas dan mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika 

Universitas Lampung yang terdiri dari 1 kelas. Uji coba meliputi uji coba kelompok 

kecil dan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model 

Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II mahasiswa diminta 

untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang didapat dari uji coba tersebut dijelaskan 

sebagai berikut:

1. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada uji coba kelompok kecil ini dilakukan oleh 10 mahasiswa yang 

terdiri dari masing-masing kelas Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan 

Lampung . Data dari angket yang didapat pada saat uji coba kelompok kecil 

pada masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. Selengkapnya 

dapat di lihat pada Lampiran 2 halaman 168.
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Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil Mahasiswa Semester 
2 Pendidikan Fisika UIN Lampung

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Rata-Rata Persentase Kelayakan

Kualitas Isi 266 76 %
Tampilan Media 113 75,3 %
Kualitas Tekhnis 156 78 %

Jumlah 535 229,33 %
Rata-rata 178,33 76,44 %

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di mahasiswa 

semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dengan 10 

mahasiswa diketahui pada aspek 1 penilaian tentang kualitas isi

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 266 dan persentase kelayakan 76%. 

Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 113 dan persentase kelayakan 75,3% dan pada aspek 3 

penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 156 dan persentase kelayakan 78%. Jumlah total nilai seluruh aspek 

adalah sebesar 533 dengan rata-rata 178,33 dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 229,33% dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 76,44%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di 

mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung

dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :



90

Gambar 4.4 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di Mahasiswa Semester 2 
Pendidikan Fisika UIN Lampung

2. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 Jurusan 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung yang terdiri 15 mahasiswa

yang diambil dari 2 kelas. Prosedur uji coba lapangan sama seperti uji coba 

kelompok kecil yaitu dengan mengisi angket penilaian. Data hasil 

penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.11 berikut. Selengkapnya dapat di 

lihat pada Lampiran. 2 halaman 169.

Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan Mahasiswa Semester 2 
Pendidikan Fisika UIN Lampung

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Rata-Rata Persentase Kelayakan

Kualitas Isi 871 83 %
Tampilan Media 370 82,2 %
Kualitas Tekhnis 511 85,2 %

Jumlah 1752 250,3 %
Rata-rata 584 83,45 %
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Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di mahasiswa 

semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dengan 30 

mahasiswa diketahui pada aspek 1 penilaian tentang kualitas isi 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 871 dan persentase kelayakan 83%. 

Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 370 dan persentase kelayakan 82,2% dan pada aspek 3 

penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 511 dan persentase kelayakan 85,2%. Jumlah total nilai seluruh 

aspek adalah sebesar 1.752 dengan rata-rata 584 dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 250,3% dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 83,45%. Data dari tabel uji coba kelompok lapangan

mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung

dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut :

Gambar 4.7 Grafik Uji Coba Lapangan Mahasiswa Semester 2 Pendidikan 
Fisika UIN Lampung
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Uji lapangan yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 Jurusan 

Pendidikan Fisika Universitas Lampung yang terdiri 30 mahasiswa yang 

diambil dari 1 kelas. Prosedur uji coba lapangan sama seperti uji coba 

kelompok kecil yaitu dengan mengisi angket penilaian. Data hasil 

penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.12 berikut. Selengkapnya dapat di 

lihat pada Lampiran 2 halaman 170.

Tabel 4.12 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan Mahasiswa Semester 2 
Pendidikan Fisika Universitas Lampung

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Rata-Rata Persentase Kelayakan

Kualitas Isi 855 81,4%
Tampilan Media 367 81,6%
Kualitas Tekhnis 487 81,2%

Jumlah 1.704 243,7%
Rata-rata 568 81,38%

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di mahasiswa 

semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Lampung dengan 30 

mahasiswa diketahui pada aspek 1 penilaian tentang kualitas isi 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 855 dan persentase kelayakan 81,4%. 

Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 367 dan persentase kelayakan 81,6% dan pada aspek 3 

penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 487 dan persentase kelayakan 81,2%. Jumlah total nilai seluruh 

aspek adalah sebesar 1.704 dengan rata-rata 568 dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 243,7% dengan rata-rata persentase 
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kelayakan sebesar 81,38%. Data dari tabel uji coba kelompok lapangan 

mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Lampung

dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.8 Grafik Uji Coba Lapangan Mahasiswa Semester 2 Pendidikan 
Fisika Universitas Lampung

Hasil rata-rata dari kedua perguruan tinggi pada uji coba lapangan yang 

telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan di Dua 
Perguruan Tinggi

Aspek Penilaian Nilai Per Aspek Rata-Rata Persentase Kelayakan
Kualitas Isi 1721 82%
Tampilan Media 737 81,9%
Kualitas Tekhnis 998 83,2%

Jumlah 3456 247%
Rata-rata 1152 82,34%
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Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di Jurusan 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dan Jurusan Pendidikan Fisika 

Universitas Lampung dengan total 60 mahasiswa diketahui pada pada aspek 

1 penilaian tentang kualitas isi mendapatkan jumlah nilai total sebesar 1721 

dan persentase kelayakan 82%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek 

tampilan media mendapatkan jumlah nilai total sebesar 737 dan persentase 

kelayakan 81,9% dan pada aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 998 dan persentase kelayakan 83,2%. 

Jumlah total nilai seluruh aspek adalah sebesar 3456 dengan rata-rata 1152 

dan jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 247% 

dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 82,34%. Data dari tabel uji 

coba lapangan di kedua perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 4.9

berikut :

Gambar 4.9 Grafik Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Lapangan di Dua 
Perguruan Tinggi
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E. Produk Akhir

Produk akhir dari penelitian pengembangan media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada 

mata kuliah Fisika Dasar II yang dilkakukan di dua tempat yaitu di mahasiswa 

semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

dan mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Lampung.

Berdasarkan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, media 

pembelajaran ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

mahasiswa pada proses pembelajaran khususnya untuk mahasiswa semester II (Dua)

jurusan pendidikan fisika. Media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) menunjukan bahwa 

materi dan latihan soal telah memenuhi kreteria sebagai media pembelajaran fisika 

yang mempunyai kategori sangat baik. Produk akhir media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) dapat diakses dengan alamat website fisika-ril.web.id. Berikut ini adalah 

beberapa tampilan dari website fisika-ril.web.id.:
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Gambar 4.10 Home fisika-ril.web.id

Gambar 4.11 Konten Materi fisika-ril.web.id (1)
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Gambar 4.12 Konten Materi fisika-ril.web.id (2)

Gambar 4.13 Konten Materi fisika-ril.web.id (3)
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Gambar 4.14 Data Mahasiswa fisika-ril.web.id

Gambar 4.15 Latihan Soal fisika-ril.web.id
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F. Pembahasan

Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah 

melakukan observasi ke jurusan pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung. 

Hasil dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa dosen masih menggunakan 

media cetak atau buku cetak dalam melakukan proses pembelajaran yang 

membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga dosen kurang 

memaksimalkan waktu dalam penyampaian materi yang berdampak ke 

mahasiswa. Fasilitas yang ada di jurusan pendidikan fisika berupa internet yang 

bisa di akses secara gratis dengan hotspot dapat di gunakan dosen dalam 

penyampaian materi yang lebih efektif dan efesien kepada mahasiswa. 

Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran, 

diantaranya adalah menentukan ide, menganalisa materi yang akan ditampilkan, 

menentukan sistem web yang akan dibuat seperti (konten materi berupa teks, 

gambar, video pembelajaran, simulasi PhET serta latihan soal), dan Menentukan 

hosting web dan domain. Produk tersebut diharapkan dapat digunakan dosen 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mahasiswa dapat lebih mudah 

memahami konsep pembelajaran dengan baik.

Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa ahli 

sebelum diuji cobakan di lapangan.  Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi, 3 ahli 

media dan 3 ahli informatika yang ahli dibidangnya.
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1. Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Materi

Pengembangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II, telah dilaksanakan setelah produk selesai dan 

divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian media pembelajaran fisika 

ini dilakukan oleh 3 dosen ahli materi yang mempunyai keahlian di bidang 

kefisiskaan yaitu bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc, ibu Sri latifah, M.Sc, dan 

ibu Happy Komikesari, S.Pd.,M.Si. Berdasarkan penilaian dan analisis dari 

ketiga ahli materi terhadap Pengembangan media pembelajaran fisika ini 

dinyatakan sudah valid. Perlu diketahui bahwa dalam tahap uji ahli materi ini 

telah dilakukan beberapa tahap perbaikan sehingga mendapatkan rata-rata 

nilai persentase sangat memuaskan.

Hasil validasi oleh 3 ahli materi mencakup 7 aspek penilaian yaitu 

kualitas isi materi yaitu 82,5%, aspek kebahasaan yaitu 85%, keterlaksanaan 

materi yaitu 84,8%, tampilan visual pada materi yaitu 76,7%, aspek suara

yaitu 88,9%, kemudahan penggunaan yaitu 93,3% dan model problem-bassed 

learning yaitu 82,7% dengan kreteria kelayakan sebesar 84,83%. Katergori 

penilaian adalah “Sangat layak”, hal ini berarti media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak 

digunakan dalam pembelajaran.
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2. Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Media

Pengembangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II, telah dilaksanakan setelah produk selesai dan 

divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian media pembelajaran fisika 

ini dilakukan oleh 3 ahli media yang mempunyai keahlian di bidang media 

pembelajaran yaitu bapak Ardian Asyhari, M.Pd, ibu Dr. Umi Hijriah, M.Pd,

dan bapak Ahmad Taufik Fajar, S.Pd.I. Berdasarkan penilaian dan analisis

dari ketiga ahli media terhadap Pengembangan media pembelajaran fisika ini 

dinyatakan sudah valid. Perlu diketahui bahwa dalam tahap uji ahli media ini 

telah dilakukan beberapa tahap perbaikan sehingga mendapatkan rata-rata 

nilai persentase sangat memuaskan.

Hasil validasi oleh 3 ahli media mencakup 6 aspek penilaian yaitu 

kualitas isi yaitu 86,7%, aspek kebahasaan yaitu 82,2%, keterlaksanaan yaitu 

80%, tampilan visual yaitu 81,7%, aspek suara yaitu 83,3% dan kemudahan 

penggunaan yaitu 76,7% dengan kreteria kelayakan sebesar 81,76%. 

Katergori penilaian adalah “Sangat layak”, hal ini berarti media pembelajaran

fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) sudah dapat dikatakan sebagai media pembelajaran dan layak 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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3. Hasil Validasi Produk Oleh Ahli Informatika

Pengembangan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web 

Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II, telah dilaksanakan setelah produk selesai dan 

divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian media pembelajaran fisika 

ini dilakukan oleh 3 ahli informatika yang mempunyai keahlian di bidang IT 

(Informasi Tekhnologi) dalam pengembangan dan pembuatan Website yaitu 

bapak Muhammad Ma’mur,S.kom., M.Pd, ibu Sherly Amelia,M.T.I, dan

bapak Bayu Cahyoatmoko Putroaji,S.T, M.T. Berdasarkan penilaian dan 

analisis dari ketiga ahli informatika terhadap Pengembangan media 

pembelajaran fisika ini dinyatakan sudah valid. Perlu diketahui bahwa dalam

tahap uji ahli informatika ini telah dilakukan beberapa tahap perbaikan 

sehingga mendapatkan rata-rata nilai persentase sangat memuaskan.

Hasil validasi oleh 3 ahli informatika mencakup 8 aspek penilaian 

yaitu kualitas isi yaitu 80%, tampilan (Lay Out) yaitu 82,2%, pewarnaan 

(Colour) yaitu 86,7%, huruf (Font) yaitu 91,1%, gambar (Image), video dan 

simulasi PhET yaitu 86,7%, menu (Icon) yaitu 82,2%, aspek suara yaitu 

86,7% dan kemudahan penggunaan yaitu 73,3% dengan kreteria kelayakan 

sebesar 83,61%. Katergori penilaian adalah “Sangat layak”. Pada prinsipnya 

website fisika-ril.web.id sudah cukup baik hanya perlu penambahan dan 

penyempurnaan untuk menjadi media pembelajaran berbasis website yang 

baik dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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4. Uji Coba Produk

Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan 

terhadap media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) dilakukan di dua tempat yaitu 

pada mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidkan Fisika UIN Raden Intan 

Lampung dan pada mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidkan Fisika 

Universitas Lampung. Uji coba ini diawali dengan mendemonstrasikan dan 

menjelaskan media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced

Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah 

Fisika Dasar II pada pokok bahasan muatan listrik dan medan listrik 

selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengisi angket tanggapan terhadap 

media pembelajaran berbasis website ini.

Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan dengan 10 mahasiswa 

semester 2 jurusan pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung mencakup 3

aspek penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 76%, tampilan 

media mendapatkan persentase 75,3 % dan kualitas tekhnis mendapatkan 

persentase 78% dengan kreteria kelayakan sebesar 76,44%. Katergori 

penilaian adalah “layak”.

Pada uji coba lapangan yang dilakukan dengan 30 mahasiswa semester 

2 jurusan pendidkan fisika UIN Raden Intan Lampung mencakup 3 aspek 

penilaian yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 83%, tampilan media 

mendapatkan persentase 82,2% dan kualitas tekhnis mendapatkan persentase 
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85,2% dengan kreteria kelayakan sebesar 83,45%. Katergori penilaian adalah 

“Sangat layak”. 

Pada uji coba lapangan yang dilakukan dengan 30 mahasiswa semester 

2 jurusan pendidkan fisika Universitas Lampung mencakup 3 aspek penilaian 

yaitu kualitas isi mendapatkan persentase 81,4%, tampilan media 

mendapatkan persentase 81,6% dan kualitas tekhnis mendapatkan persentase 

81,2% dengan kreteria kelayakan sebesar 81,22%. Katergori penilaian adalah 

“Sangat layak”. Media pembelajaran yang telah dikembangkan memberi 

manfaat yang lebih pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dan 

mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep pembelajaran dengan baik.

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa media pembelajaran 

berbasis website sebagai media pembelajaran fisika pada mata kuliah Fisika 

Dasar II. media pembelajaran ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi 

tentang Fisika Dasar II. Setelah melalui tahap validasi dari beberapa dosen 

yang ahli dibidangnya serta uji coba yang dilakukan media pembelajaran ini 

dinyatakan “Sangat Lanyak”. 

5. Keunggulan dan keterbatasan website fisika-ril.web.id

a. Keunggulan website fisika-ril.web.id

1. menerapkan teknologi TCP/IP sehingga pembelajaran dapat diakses 

menggunakan komputer personal, komputer jinjing, dan komputer 

tablet.
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2. Jawaban lembar latihan soal dikoreksi secara sistem sehingga 

hasilnya dapat diumumkan langsung ke mahasiswa.

3. Dosen dapat berkomunikasi dengan mahasiswa melalui fasilitas 

forum diskusi.

4. Materi, video pembelajaran, simulasi PhET dan latihan soal 

ditampilkan secara sederhana sehingga mudah digunakan oleh 

mahasiswa.

5. Menggunakan fasilitas basis data sehingga data pembelajaran dapat 

dikelola dan tersimpan dengan baik.

6. Dosen memiliki kewenangan mengelola data mahasiswa, kelompok, 

pertemuan, pesan, petunjuk, dan Latihan soal sehingga kegiatan

pembelajaran menjadi lebih mudah. 

b. keterbatasan website fisika-ril.web.id

1. Memerlukan sumber listrik untuk pembelajaran, sehingga jika listrik 

padam maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan. 

2. Dosen dan mahasiswa harus memiliki pengetahuan dasar komputer 

dan internet yang memadai.

3. Perubahan atas materi, video pembelajaran, simulasi PhET dan 

latihan soal harus menghubungi pengembang website fisika-

ril.web.id.

4. Memerlukan jaringan komputer internet yang stabil dan cepat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut.

1. Produk pengembangan media pembelajaran berupa media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II yang dapat diakses secara 

online di internet melalui website: fisika-ril.web.id. Fitur-fitur yang ada pada 

website media pembelajaran ini berupa kumpulan materi dalam bentuk teks, 

gambar, video, simulasi PhET, forum diskusi, latihan soal dan penilaiannya. 

media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan 

model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II sudah 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.

2. Respon Validator terhadap media pembelajaran fisika interaktif berbasis 

Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada 

mata kuliah Fisika Dasar II secara keseluruhan menurut ahli materi, ahli 

media, dan ahli informatika Sangat Layak dengan presentase keidealan

masing-masing adalah 84,83%, 81,76%, dan 83,61%.

3. Kelayakan produk dalam uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan 

yang dilakukan jurusan pendidkan fisika UIN Raden Intan Lampung dan 
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jurusan pendidkan fisika Universitas Lampung adalah sangat efektif 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Persentase ideal yang 

dilakukan dari kedua perguruan tinggi yaitu masing-masing uji coba baik uji 

coba kelompok kecil dan uji coba lapangan adalah 74,47% dan 82,34%. 

Hasil ini mengindentifikasi bahwa media pembelajaran fisika interaktif 

berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning

(PBL) ini sangat efektif, efisisien, dan layak digunakan untuk diterapkan 

pada peserta didik di perguruan tinggi.

B. Saran 

Adapun saran yang perlu di tinjau dari produk media pembelajaran fisika 

interaktif berbasis Web Enhanced Course dengan model Problem-Based 

Learning (PBL) pada mata kuliah Fisika Dasar II, yaitu sebagai berikut.

1. Saran Bagi Mahasiswa Dan Dosen

a. Media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) bisa digunakan tidak 

hanya untuk mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan Fisika, namun 

bisa juga digunakan untuk mahasiswa semester 4, 6 dan 8 sebagai 

bahan referensi untuk menambah pengetahuan dalam memahami 

materi fisika.

b. Media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) ini harus mendapat 
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mendapat control dari dosen ketika mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran karena media pembelajaran ini terdapat 

pertanyaan-pertanyaan dan latihan soal terkait materi yang sudah 

dijelaskan oleh dosen. Mahasiswa sebagai pengguna harus lebih teliti

dan cermat dalam menjawab setiap pertanyaan dan latihan soal.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Produk Media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced 

Course dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata 

kuliah Fisika Dasar II ini perlu pengembangan dan perawatan 

(maintenance) lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi 

dan data-data yang ada tetap dapat diakses dengan baik.

b. Selain dikembangkan Media pembelajaran fisika interaktif berbasis 

Web Enhanced Course dengan model Problem-Based Learning (PBL)

pada mata kuliah Fisika Dasar II, perlu di adakan pengembengan 

media pembelajaran fisika interaktif berbasis Web Enhanced Course

dengan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah fisika 

yang lainnya sehingga referensi materi pembelajaran bisa di cakup 

lebih efektif dan efisien.
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