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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS MEDIA SOSIAL 

EDMODO SEBAGAI SUMBER BELAJAR INTERAKTIF 

 

OLEH : 

NIA ARISTANTIA 

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk bahan ajar fisika berbasis 

media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif dan mengetahui kelayakan 

terhadap bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar 

interaktif yang dikembangkan.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan menggunakan prosedur Sugiyono. Penelitan ini 

dilaksanakan di SMA N 3 Kotabumi, SMA N 1 Kotabumi, SMA N 13 Bandar 

Lampung dengan subjek penelitian adalah peserta didik kelas X. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi . Instrument yang digunakan 

berupa angket yaitu skala penilaian untuk mengetahui kualitas bahan ajar yaitu 

menggunakan skala Likert dengan lima penilaian disusun dalam bentuk checklist. 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan, hasil validasi ahli materi, ahli 

desain dan ahli teknologi didapatkan hasil persentase sebesar 81,3% dengan kriteria 

kelayakan “Sangat Layak", validasi juga dilakukan oleh guru mencapai 81%. dengan 

kriteria kelayakan “Sangat Layak”, Kemudian  bahan ajar di uji coba melalui 2 tahap 

yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Hasil rata-rata yang diperoleh 

yaitu 76% untuk uji coba kelompok kecil, 88% untuk uji coba lapangan di SMA N 3 

Kotabumi untuk  85% di SMA N 1 Kotabumi dan 83% di SMA N 13 Bandar 

Lampung, sehingga bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

balajar interaktif  memiliki kriteria interpretasi sangat layak. 

Kata Kunci : Pengembangan, Bahan Ajar Fisika, Media Sosial Edmodo, 

Sumber Belajar Interaktif. 



 



 



 

MOTTO 

 

Artinya  : dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu dibumi ini 

dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang 

demikian itu, benar – benar terdapat tada (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang mengambil pelajaran.  (Q.S An-Nahl:13)
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1
 Al-Quran dan Terjemahan ( Departemen Agama RI : PT Sygma Examedia Arkanleena:2009), 

h.268 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah agen peradaban dan pemberadaban manusia. Tetapi, 

pendidikan formal selalu mengalami tekanan dan nyaris selalu tertinggal dengan 

kemajuan peradaban.
2
 Kebutuhan teknologi informasi menjadi semakin lebih penting 

saat ini di mana Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic 

Community (AEC). Semua orang Indonesia diharapkan memiliki kemampuan di 

bidang teknologi. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan di bidang 

teknologi informasi (ICT). Guru yang berperan langsung dalam pendidikan yang 

dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan pelajaran kepada siswa.
3
 

Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju budaya, 

makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian 

masih banyak diantara kita yang tidak menyadari hal itu.
4
 

Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai kaitan 

yang sangat erat. Seperti diketahui, iptek menjadi bagian utama dalam isi 

pengajaran; dengan kata lain, pendidikan sangat penting dalam pewarisan dan 

pengembangan iptek. dari sisi lain, setiap perkembangan iptek harus diakomodasi 

oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek itu 

kedalam isi bahan ajaran.
5
 

                                                             
2
Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan  (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 6. 

3
Eliana, et. al, “ The Effectiveness Of Project-Based E-Learning To Improve Ict Literacy” 

Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, JPII (5) (2016), h.51. 
4
Yuberti, Dinamika Teknologi Pendidikan (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat/LP2M, 2016),h.99. 
5
Juhri AM, Landasan Dan Wawasan Pendidikan (Metro : Lemlit UM Metro Press, 2009), 

h.50. 



 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan 

yang sangat besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan 

tersebut metode  pembelajaran juga banyak mengalami perkembangan, baik metode 

pembelajaran secara personal, media pembelajaran maupun proses pembelajaran.
6
 

Mutu pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari suatu perubahan dan 

perkembangan pembelajaran pada saat ini.
7
 Salah satu tantangan pendidikan dewasa 

ini adalah membangun keterampilan abad 21, diantaranya adalah keterampilan melek 

teknologi informasi dan komunikasi (Information & Comunication Technology 

Literacy Skill), keterampilan berfikir kritis (critical thinking skill), keterampilan 

memecahkan masalah (Problem Solving Skill), keterampilan berkomunikasi efektif 

(Effective Communication Skill) dan keterampilan berkolaborasi (Collaborate Skill).
8
 

Sebagai media dan sebagai sumber belajar teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), harus kita manfaatkan secara optimal untuk membantu siswa dalam 

mencapai kompetensi pembelajaran. Pemanfaatan TIK pada dasarnya 

dimaksudkan untuk membantu kegiatan pembelajaran agar lebih efektif dalam 

mencapai kompetensi dan lebih efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya.
9
 

 

Menurut Arsyad manfaat komputer atau teknologi dalam dunia pendidikan 

adalah kendali berada ditangan peserta didik, sehingga tingkat kecepatan belajar 

                                                             
6
Tugiyo Aminoto, Hirul Pathoni, “Penerapan Media E-Learning Berbasis Schoology Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Usaha dan Energi  Di Kelas XI SMA  N 10 Kota 

Jambi" Jurnal Sainmatika, Vol 8 (2014), h.14. 
7
Abdul Basith, Sri Latifah, Eka Setiawati,“Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) BerorientasiNilai – Nilai Agama Islam Melalui Pendekatan Inkuiri Terbimbing Pada Materi 

Suhu dan Kalor”   Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika‟05 (1) (2016), h.43. 
8
IM. Suarsana, G.A. Mahayukti, “Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah 

untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Mahasiswa”Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 2 

(2013)h. 264. 
9
Dewi Salma Prawiradilaga, Diana Ariani, Hilman Handok, Mozaik Teknologi Pendidikan E-

Learning (Jakarta : Kencana Prenamedia Group , 2013) ,h.26. 



 

peserta didik dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya.
10

 Maka penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran 

secara individual (Individual Learning) dengan menumbuhkan kemandirian dalam 

proses belajar, sehingga peserta didik mengalami proses belajar yang jauh lebih 

bermakna dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, tidak dapat 

dipungkiri bahwa fisika memegang peran penting dalam bidang pendidikan. Mata 

pelajaran fisika diberikan kepada semua peserta didik  agar mempunyai kemampuan 

berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif  serta kemampuan bekerja sama. 

Pelajaran fisika yang diajarkan pada jenjang SMP, SMA, maupun perguruan tinggi 

selalu menjadi bahan kajian, namun pembelajaran fisika di kelas masih menghadapi 

beberapa masalah, Peserta didik pada umumnya menganggap mata pelajaran fisika 

tergolong sulit untuk dipahami, karena pembelajaran fisika tergolong pelajaran yang 

susah untuk dimengerti.
11

 

Di dalam menghadapi perkembangan teknologi siswa dituntut untuk lebih 

kreatif lagi memanfaatkan teknologi yang berkembang. Bukan hanya siswa 

yang dituntut untuk lebih kratif, tetapi guru juga dituntut  agar lebih memahami 

segala yang ada. Sekarang saja internet menjadi suatu hal yang banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran.
12
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Faktanya pada saat ini, ketersediaan bahan ajar cukup bervaritif namun tidak 

dikemas dengan baik menimbulkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap 

materi tertentu dan ketidakmampuan seseorang berkonsentrasi dalam belajar, dan 

menyebabkan buyarnya perhatian terhadap suatu objek.
13

 Sehingga, agar peserta 

didik dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran fisika, dibutuhkan bahan 

ajar yang menarik dan tidak membosankan. Kreatifitas guru sangatlah dibutuhkan 

untuk menarik perhatian peserta didik agar mencintai proses pendidikan yang harus 

ditempuh peserta didik. 

Fenomena dan kejadian-kejadian merupakan bagian dari kajian fisika. Fisika 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda alam, gejala-gejala, 

kejadian alam serta interaksi dari benda-benda dialam tersebut, fisika sebagai ilmu 

pengetahuan mengalami proses perkembangan secara bertahap 
14

. Fisika seharusnya 

bisa menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Banyak aplikasi kehidupan 

sehari-hari yang bisa diterapkan dari pelajaran fisika.  

Allah SWT dalam firman-Nya mengungkapkan bahwa Allah akan mengangkat 

derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Karena dengan 

ilmulah yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan atau  tidak bisa apa-apa, 

akhirnya dapat dan mampu untuk melakukan suatu hal, Firman Allah dalam surat Al-

Mujaadalah ayat 11 yaitu: 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(QS Al-

Mujadalah :11 )
 15

. 

 

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti pada siswa SMA kelas X 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung,  SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA Negeri 1 

Kotabumi ditemukan beberapa masalah yang cukup serius diantaranya yaitu: kurang 

disukainya pelajaran Fisika oleh sebagian besar peserta didik, kurang semangatnya 

peserta didik ketika menghadapi pelajaran fisika, hal ini menyebabkan nilai peserta 

didik jarang yang lulus KKM, Selain itu peserta didik juga merasa kesulitan 

memahami bahan ajar yang disajikan guru pada pembelajaran fisika.
16

 Seharusnya 

pembelajaran fisika yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran yang bersifat 

kreatif dan juga inovatif sehingga peserta didik dapat terlibat aktif di dalam proses 

belajar mengajar.
17

 Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara yang di jawab oleh peserta 
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didik SMA Negeri 13 Bandar Lampung, SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA Negeri 1 

Kotabumi bahwasanya dinyatakan bahwa peserta didik lebih cenderung memilih 

bahan ajar yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi. Hasil 

wawancara dengan salah-satu guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dalam 

wawancara tertulis tanggal 20 Januari 2017 yaitu peserta didik mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran fisika karena diperlukan pemahaman terhadap materi. 

Bahan ajar yang dapat digunakan adalah buku cetak dan slide power point. Pada 

proses pembelajaran belum pernah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media 

untuk mempermudah proses belajar dan mengajar.
18

  

Hasil wawancara lainnya pada salah satu guru di SMA Negeri 1 Kotabumi 

menyatakan kurang tertariknya peserta didik dengan pelajaran fisika sehingga 

pembelajaran berjalan tidak efektif.
19

 Gambaran prestasi siswa khususnya mata 

pelajaran fisika nilai siswa di SMA Negeri 13 Bandar Lampung ini sangat rendah, hal 

itu terlihat dengan nilai yang di peroleh oleh siswa ketika mengerjakan soal-soal 

ulangan semester masih banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 

61%, sedangkan KKM-nya yaitu 65, dan pada SMA Negeri 3 Kotabumi untuk hasil 

mengerjakan soal –soal ulangan semester siswa yang mendapat nilai dibawah KKM 

yaitu 68% dengan KKM 70, serta pada SMA Negeri 1 Kotabumi untuk pelajaran 
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fisika pada saat mengerjakan soal-soal ulangan semester yang mendapatkan nilai di 

bawah KKM yaitu 63% dengan KKM 65.  

Rendahnya hasil belajar peserta didik SMA kelas X SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA N 1 Kotabumi dikarenakan rendahnya 

minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika, dimana masih mengunakan 

bahan ajar yang seadanya dan menggunakan metode ceramah yang terkesan 

invidualis dan terkesan memaksa, sehingga tidak meninggalkan kesan bermakna pada 

peserta didik. Pada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi akan 

lebih memahami pelajaran dan peserta didik yang memiliki akademik rendahkan 

tertinggal. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar ini disebabkan 

pembelajaran masih menitik beratkan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran. 

Sehingga peserta didik sangat berharap adanya pembelajaran yang disajikan oleh 

pendidik dengan konsep yang dirancang dengan baik dan tepat serta menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, 

menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pelajaran. 

Masalah lain juga terjadi di SMA Negeri 3 Kotabumi, SMA Negeri 1 Kotabumi 

dan SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Peserta didik hanya mendengarkan saja dan 

masih banyak peserta didik yang berbicara sendiri dan lebih terfokus pada 

smartphone yang dimiliki pada saat guru menjelaskan materi yang diajarkan. 

Sehingga sesuai dengan perkembangan globalisasi sekarang peserta didik 

membutuhkan bahan ajar interaktif  yang dapat meningkatkatkan minat belajar 

peserta didik. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang menuntut peserta lebih 



 

mandiiri dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengatur 

lingkungannya dan meningkatkan minat peserta didik pada pembelajaran fisika 

sehingga pembelajaran fisika dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan 

hasil kompetensi dalam pembelajaran fisika. 

Pada ketiga sekolah tersebut selain memiliki masalah yang telah dipaparkan 

diatas terdapat masalah lain yaitu dimana terdapat fasilitas teknologi informasi dan 

komunikasi yang mendukung namun belum dimanfaatkan dengan maksimum, 

penggunaan Smartphone yang lebih dominann  serta pembelajaran pada tiga sekolah 

tersebut masih menggunakan pembelajaran konvensional, peneliti menginkan adanya 

pemanfaatan teknologi dan informasi pada proses pembelajaran sehiungga proses 

pembelajaran berjalan lebih baik dan memberikan kesan pada peserta didik. 

Pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih interaktif dan dapat meninggalkan 

kesan yang menyenangkan adalah dengan cara mengalihkan pembelajaran yang 

monoton menggunakan bahan ajar yang seadanya dengan menggunakan bahan ajar 

yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, yaitu menggunakan 

pembelajaran yang mengacu pada pemanfaatan internet.  Implementasi internet telah 

banyak diterapkan di seluruh dunia, ada konsep e-learning atau konsep pembelajaran 

jarak jauh, dimana antara pendidik/dosen dan peserta didik/mahasiswa bisa 

melakukan pembelajaran di luar sekolah/kampus.
20

 Sesuai dengan perkembangan 

internet banyak juga bermunculan media sosial yang dapat membantu proses 
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pembelajaran yang berlangsung, seperti edmodo, web, blog,docsity, studyblue yang 

menjadi wadah untuk memfasilitasi proses belajar mengajar agar lebih bermakna. 

Akhir – akhir ini peneliti menemukan beberapa pengembangan bahan ajar yang 

menggunakan basis yang berkaitan perkembangan teknologi dan informasi yaitu : 

Pengaruh  E-Modul
21

, Pengembangan bahan ajar berbasis web
22

, Pengembangan 

bahan ajar berbasis web interaktif.
23

 Dari penelitian mengenai pengembangan bahan 

ajar dengan menggunakan berbagai basis yang memanfaatkan teknologi informasi 

tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan menciptakan suasana 

pembelajaran interaktif dan berkesan. 

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti 

mengembangakan bahan ajar berbasis media sosial edmodo, media sosial edmodo 

merupakan suatu media pembelajaran yang dapat mengemas pembelajaran menjadi 

lebih mudah, efisien dan menyenangkan dan penggunaan edmodo yang relatif lebih 

mudah diakses oleh peserta didik dan tidak memerlukan pembelian Hosting seperti  

pada media sosial schoologi dan moodle menjadikan bahan pemikiran peneliti 

bahawasanya media sosial edmodo dapat digunakan dengan mudah sebagai media 

pembelajaran. Peneliti menginginkan suatu perubahan yang terjadi pada proses 

pembelajaran dalam memperoleh pengetahuan. Proses belajar yang aktif dengan 
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menggunakan bahan ajar yang nantinya akan menjadi panduan peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan tentang fisika. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahas skripsi berjudul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

FISIKA BERBASIS MEDIA SOSIAL EDMODO SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR INTERAKTIF ” penting dan menarik untuk dilakukan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Minat belajar peserta didik rendah. 

2. Hasil belajar peserta didik yang yang mencapai ketuntasan KKM masih cukup 

rendah.. 

3. Bahan ajar fisika yang sajikan pada peserta didik belum mampu membantu 

peserta didik dalam memecahkan masalah fisika. 

4. Penggunaan Smartphone yang lebih dominan 

5. Fasilitas teknologi dan informasi yang belum dimanfaatkan dengan baik baik 

pada guru maupun peserta didik 

 

 

 

 



 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini, yakni : 

1. Bahan ajar yang dikembangkan dibatasi pada bentuk “Pengembangan Bahan 

Ajar Fisika Berbasis Media Sosial Edmodo Sebagai Sumber Belajar  

Interaktif”. 

2. Jenis bahan ajar yang dikembangkan merupakan  penyajian dalam bentuk e-

learning. 

3. Materi yang dikembangkan adalah suhu dan kalor. 

4. Pengujian terhadap bahan ajar meliputi pengujian produk untuk melihat layak 

atau tidaknya bahan ajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana mengembangkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

sebagai sumber belajar interaktif ? 

2. Bagaimana kelayakan terhadap bahan ajar  fisika berbasis media sosial edmodo 

sebagai sumber belajar interaktif yang akan  dikembangkan ? 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti  

mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 



 

1. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan bahan ajar agar proses pembelajaran lebih aktif dan 

menyenangkan. 

2. Bagi Peserta Didik           

Sebagai pengalaman baru dalam pelajaran fisika yang menggunakan bahan 

ajar dengan perkembangan teknologi informasi sehingga menumbuhkan 

minat, memotivasi, interaktif dan kreatifitas peserta didik.                                                      

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan 

yang dilaksanakan. Semoga memberikan kemajuan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai suatu pengalaman yang sangat berharga bagi seorang calon guru 

profesional yang dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan 

bahan ajar yang sesuai dengan era globalisasi mendatang 

5. Bagi Peneliti Lain 

  Menjadi motivasi untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang 

pengembangan bahan ajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi. 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

Model – model Research and Development yang dikembangkan para ahli 

sebenarnya merupakan bentuk modifikasi dari model R&D yang dikembangkan oleh 

Borg dan Gall, seperti yang diperlihatkan pada tabel  di bawah ini
24

: 

Tabel 2.1 Bentuk Modifikasi Model  Penelitian dan Pengembangan dari 

Borg dan Gall 

 

Borg dan Gall Sukmadinata Sugiyono Dick dan 

Carry 

Model 4D 

1.Research and 

information 

collecting 

1.Studi Pendahuluan : 

a. Studi  Kepustakaan, 

b.Survei Lapangan, dan 

c. Penyusunan Produk 

Awal ; validasi ahli 

1. Potensi Masalah 1. Define 

Instructional  

Requirements 

2. planning 2. Uji Coba 

Pengembangan Model: 

a) Uji Coba Terbatas 

b) Uji Coba Luas 

2. Pengumpulan 

Data 

2. Design 

Prototypical 

Instructional 

model 

3. Develop 

Preliminary From of 

Product 

3. uji coba produk akhir 

dan sosialisasi hasil 

3. Desain Produk 3. Develop 

teste and 

Reliable 

Instructional 

Model 

4. Preliminary Field 

Testing 

4. Validasi Desain 4. Disseminate 

Instructional 

Model 5. Main Product 

Revision 

5. Perbaikan 

Desain 

6.Main Field 

Testing 

6. Uji Coba Produk 
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7.Operational 

Product Revision 

 7. Revisi Produk  

8.Operational Field 

Testing 

8. Uji Coba Produk 

9.Final Product 

Revision 

9. Revisi Produk 

10.Dissemination 

and Implementation 

10. Produksi Masal 

 

B. Acuan Teoritik 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

   Bahan ajar dalam desain pembelajaran adalah satu – satunya yang berwujud 

(tangible) dari seluruh komponen dasar desain pembelajaran , bahan ajar 

adalah format materi yang diberikan kepada pembelajar, format tersebut dapat 

dikaitakan dengan media tertentu , handouts atau buku – buku teks, permainan 

atau sebagainya.
25

 

 

 Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahan ajar 

adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran, metode, batasan – batasan, 

dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi atau sub 

kompetensi dengan segala kompleksinya.
26

 

 

Pembuatan bahan ajar merupakan salah satu hal yang harus dikuasai 

oleh guru. Guru harus bisa membuat bahan ajar yang sesuai dengan materi – 

materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Saat ini bahan ajar tidak hanya 

berupa buku – buku semata, perkembangan ilmu dan teknologi dapat 
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dimanfaatkan sebagai sarana pendukung penyampaian materi untuk 

mempermudah peserta didik menerima materi yang sangat diperlukan.  

   Bahan ajar dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan 

tersebut dapat berupa bahan pengetahuan, perilaku, nilai, sikap.
27

 Sumber lain 

menjelaskan bahwa bahan ajar adalah jenis buku yang digunakan dalam 

aktivitas belajar dan mengajar. Pada prinsipnya, semua buku dapat digunakan 

untuk bahan kajian pembelajaran, asalkan relevan dengan pokok bahasan 

pembelajaran.
28

 Guru harus memiliki bahan ajar yang sesuai dengan 

kurikulum , karakteristik sasaran, tuntutan pemecahan  masalah belajar.
29

 Ayat 

Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang bahan ajar diantaranya yaitu surat An 

Nahl ayat 89.
30

 

 

Artinya : (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 

umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 
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Ayat diatas juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya syarat 

suatu bahan ajar yang akan digunakan. Pada surat An Nahl ayat 89 tersebut 

dijelaskan bahwa  Al Qur‟an selain berperan untuk menjelaskan, juga 

merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar 

gembira bagi orang yang menyerahkan diri. 

     Sebagaimana keterangan diatas, maka suatu bahan ajar yang digunakan 

dalam pengajaran harus mampu menjelaskan kepada para siswa tentang materi 

yang sedang mereka pelajari. Selain hal tersebut, sebuah bahan ajar juga harus 

mampu menjadi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang baik. Sedangkan 

mengenai Al Qur‟an sebagai rahmat dan pemberi kabar gembira jika dikaitkan 

dengan masalah bahan ajar dalam dunia pendidikan maka suatu bahan ajar 

harus mampu menumbuhkan rasa gembira yang selanjutnya meningkatkan 

ketertarikan siswa dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan. Hal 

tersebut karena tujuan pendidikan tidak hanya pada segi kognitif saja, 

melainkan juga harus mampu mempengaruhi sisi afektif dan psikomotor para 

siswa. Dalam hal ini maka bahan harus mampu meraih tujuan pendidikan 

tersebut. 

     Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti dapat memberikan kesimpulan 

bahwa bahan ajar menempati posisi terpenting dalam pembelajaran. Bahan ajar 

tidak hanya berbentuk buku, namun bahan ajar dapat berbentuk materi 

pembelajaran yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik, seperti 

tampilan bahan ajar dengan software – software yang dapat memudahkan guru 



 

dalam menyampaikan materi yang dilengkapi dengan standar – standar dan 

aplikasi yang harus dicapai peserta didik. Bahan ajar juga dibuat melalui proses 

analisis agar bahan ajar yang dibuat tetap relevan dengan pokok bahasan 

pelajaran. 

 

b. Tujuan Penyusunan Bahan Ajar 

Tujuan penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut : 

1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik dan setting  atau lingkungan sosial peserta 

didik. 

2)  Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku – buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

c. Manfaat Bahan Ajar 

1) Manfaat bahan ajar bagi guru 

Manfaat bahan ajar bagi guru adalah sebagai berikut : 

a) Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

b) Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperloleh. 



 

c) Memperkaya, karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi. 

d) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

menulis bahan ajar. 

e) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru 

dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya 

kepada gurunya. 

f) Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan. 

2)  Manfaat bagi peserta didik 

     Manfaat bagi peserta didik adalah sebagai berikut :  

a) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

b) Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan kepada guru 

c) Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus  dikuasai
31

 

 

d. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Prinsip pengembangan bahan ajar harus disusun secara berurutan seperti 

dibawah ini : 
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1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkrit 

untuk memahami yang abstrak. 

2) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

peserta didik. 

3) Motivasi yang tinggi marupakan  salah satu faktor penentu keberhasilan 

belajar. 

4) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya 

akan mencapai ketinggian tertentu. 

5) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik 

untuk mencapai tujuan.
32

 

 

e. Jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum dan telah 

dibuat rancangan pembelajaran adalah sebagai berikut :  

1) Bahan ajar pandang (visual)  terdiri dari bahan cetak (printed)  antara 

lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, dan nono cetak (non printed). 

2) Bahan ajar dengar (audio)  seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 
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3) Bahan ajar dipandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film. 

4) Bahan ajar multimedia interaktif  (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Asisted Intruction), Compct disk (CD), multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning materials).
33

 

 

f.  Teknik Penyusunan Bahan Ajar 

Teknik penyusunan bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum 

dasarnya, seperti di bawah ini : 

1) Analisi KD (Kurikulum Dasar) – Indikator 

2) Analisis sumber belajar 

3) Pemilihan dan penentuan bahan ajar.
34

 

 

g. Komponen kelayakan Isi Bahan Ajar 

Format dan isi bahan ajar merupakan dua hal yang utama yang perlu 

diperhatikan oleh para guru dalam memilih bahan ajar yang akan 

digunakan.
35

 Bahan ajar yang memenuhi kriteria dan dikataakan baik jika 

telah mengacu pada tujuan yang akan dicapai oleh siswa, mencakup 

kompetensi dasar dan standar kompetensi, jadi bahan ajar harus 
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memperhatikan komponen kelayakan isi, komponen kelayakan bahasa, dan 

komponen penyajian.
36

 

 Badan standar nasional pendidikan dalam rangka penulisan bahan 

ajar telah membuat instrumen – instrumen sebagai parameter kelayakan 

bahan ajar yang harus dipenuhi adalah sebagai beriku : 

1) Cakupan materi 

a) Keleluasan materi, yang disajikan minimal mencerminkan jabaran 

subtansi materi yang terkandung dalam kompetensi 

b) Kedalaman materi, mulai dari pengenalan konsep sampai dengan 

interaksi antar konsep sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

2) Akurasi materi 

a) Akurasi fakta 

b) Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik. 

c) Kebenaran konsep atau teori 

Konsep yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir dan sesuai 

dengan definisi yang berlaku dalam bidangnya 

d) Kebenaran prinsip atau teori 

Prinsip atau teori yang disajikan sesuai dengan yang berlaku dalam 

bidangnya, secara benar (akurat). 
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e) Akurasi prosedur atau metode 

Prosedur atau metode yang disajikan dapat diterapkan dengan 

runtutan dan benar. 

3) Kemuthakhiran  

a) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Materi yang disajikan termasa (up to date) yaitu sesuai dengan ilmu 

perkembangan keilmuan terkini. 

b) Keterkinian atau ketermasaan (ilustasi atau contoh) 

Contoh – contoh yang disajikan relevan dan menarik, serta 

mencerminkan peristiwa, kejadian atau kondisi termasa (up to date) 

c) Rujukan termasa  

Rujukan yang digunakan relevan, valid, dan mencerminkan 

ketermasaan (up to date)
37

 

4) Tekhnik penyajian 

a) Konsistensi sistematika sajian dalam bab ialah sistematika penyajian 

dalam setiap bab taat asas, yaitu memiliki pendahuluan, isi, dan 

penutup. 

b) Kelogisan penyajian ialah penyajian sesuai dengan alur berfikir 

deduktif (umum ke khusus) tau (khusus ke umum) 
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c) Keruntutan konsep ialah penyajian konsep dari yang mudah ke yang 

sukar, dari yang kongret ke abstrak, dan dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang dikenal sampai yang belum dikenal. 

d) Koherensi ialah hubungan yang logis antar fakta, antar konsep dan 

antar teori. 

5) Penyajian pembelajaran 

a) Keterlibatan peserta didik 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi 

peserta didik terlibat secara mental dan emosional dalam mencapai  

kompetensi. 

b) Berpusat pada peserta didik  

Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek 

pembelajaran 

c) Menciptakan komunikasi interaktif 

Penyajian materi bersifat dialogis yang memungkinkan peserta didik 

seolah – olah berkomunikasi dengan penulis. 

d) Kesesuaian dengan karakteristik mata pelajaran 

Metode dan pendekatan penyajian diarahkan ke metode inkuiri atau 

eksperimen. 

e) Kemampuan memunculkan umpan balik untuk evaluasi diri 

Setiap akhir penyajian diberi rangkuman, kesimpulan, dan latihan 

soal untuk mengukur keberhaislan belajar peserta didik. 



 

6) Kelayakan kebahasaan  

Dalam bahan ajar harus tersaji konsep – konsep yang menarik dan 

interaktif sehingga mampu membuat siswa berfikir kreatif dan kritis. 

a) Lugas  

Materi yang disajikan tidak menyimpang atau setiap kalimat yang 

diutarakan memudahkan pemahaman bagi yang mendengarkan 

b) Komunikatif 

Bahasa yang digunakan untuk menyajikan fisika ini harus 

komunikatif bagi peserta didik. Dengan menggunakan kosakata 

yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Pesan atau informasi  

disampaikan dengan bahasa yang menarik dan lazim dalam 

komunikasi tulis bahasa Indonesia. 

c) Dialogis dan interaktif 

Susunan kalimat demi kalimat hendaknya dapat mengantarkan 

peserta didik untuk secara logis dan runtut memahami konsep fisika 

yang dibahss. Hendaknya hubungan antara kalimat tidak terputus, 

sehingga peserta didik dapat memahami suatu kalimat berdasarkan 

penjelasan atau uraian sebelumnya. 

d) Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik 

Kalimat yang digunakan secara langsung, dan tidak terlalu banyak 

anak kalimat. Untuk menghindarkan peserta didik kebingungan 

dalam memahami materi. 



 

e) Penggunaan istilah, simbol atau icon 

Istilah simbol/icon, hendaknya digunakan secara tepat dan 

konsisten. Penggunaan istilah yang tidak tepat, akan memberikan 

pemahaman yang keliru pada peserta didik. Apabila konsep yang 

peserta didik pelajari atau pengetahuan yang peserta didik bentuk itu 

berdasarkan pada pemahaman yang keliru, mengakibatkan peserta 

didik akan melakukan kesalahan – kesalahan (Error) secara 

sistematis.
38

 

 

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi  

a. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengola data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat 

waktu.
39

 

Teknologi informasi dan komuniasi adalah medium interaktif yang 

digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam rangka tukar menukar 

informasi.
40

 Selain itu teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat 
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teknologi yang memfasilitasi penggunaan dengan berbagai kemudahan dalam 

mengakses informasi yang dibutuhkan. Baik itu informasi yang disajikan dalam 

bentuk suara, tulisan, visual, maupun dalam bentuk simbol atau lambang – 

lambang.
41

Terdapat keterkaitan diantaran teknologi informasi dan komunikasi 

dimana , teknologi informasi adalah teknologi yang lebih pada sistem pengolahan 

informasi, sedangkan teknologi komunikasi berfungsi untuk pengiriman 

informasi (information delivery).
42

 

Perkembangan teknologi informasi dan komuniasi melaju begitu cepat, 

merambah ke semua kehidupan. Bahkan perkembangannya diperkiran lebih pesat 

dari perkiraan semula.
43

 Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, sebagai bagian 

dari kehidupan masyarakat, teknologi juga telah merupakan bagian integral, baik 

disadari maupun tidak.
44

 Dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi 

merupakan pemanfaatan perangkat teknologi, baik perangkat keras, perangkat 

lunak, proses, dan sistem untuk mempermudah kegiatan komunikasi.
45

 

 

b. Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan (E-Education) 

     Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia 

pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan 

yang lebih terbuka. Pendidikan massa mendatang akan bersifat luwes (flexibel),  

                                                             
41

 Ibid, h.26. 
42

Nana Wulandari “Manajemen Pemberlajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Di Sd Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta” ( Skripsi program jurusan pendidikan 

guru sekolah dasar, universitas negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), h.28. 
43

 Dewi Salma Prawiradilaga, dkk , op.cit, h.15. 
44

 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta : Kencana, 2004) ,h.61. 
45

 Nana Wulandari , op.cit. 



 

terbuka, dan dapat diakses siapapun yang memerlukannya tanpa pandang faktor 

jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Pendidikan mendatang 

akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi 

dan kolaborasi, bukannya berorientasi pada gedung sekolah. 

Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan 

secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat 

penting bagi kesejahterahan ekonomi. Berdasarkan pandangan para cendikiawan 

masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan pada masa mendatang akan lebih 

bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada 

produktivitas kerja saat itu dan kompetitif. 

Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia  di masa mendatang adalah 

sebagai berikut : 

1) Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh 

(distance learning) 

2) Sharing resource bersama antar lembaga pendidikan / latihan dalam 

sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya (guru, 

laboratorium) berubah fungsi menjadi sumber informasi dari pada 

sekedar menjadi rak buku 

3) Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM, 

multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi 

dan video.
46
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c. E- learning 

1) Pengertian E-learning 

Berdasarkan penyusun katanya, e-learning dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu „e‟ yang berarti electronica dan „learning‟ yang berarti pembelajaran. 

Jadi dapat diuraikan di sini bahwa e-learning adalah sebuah sistem 

pembelajaran yang proses didalamnya menggunakan alat bantu elektronika. 

Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang selama ini disebut e-

learning sejatinya tidak hanya mengenai belajar lewat internet saja, tetapi 

lebih jauh, sistem ini menghendaki sebuah perpaduan yang kompak antara 

proses pembelajaran dalam arti sosial dan hubungannya dengan alat bantu 

elektronika secara teknis.
47

 

 

Paradigma baru yang muncul terkait dengan proses pembelajaran yang tidak 

lagi menggambarkan pertemuan tatap muka di dalam kelas  meskipun konsep 

interaksi sosial di dalamnya tetap dipertahankan  kini telah diterima secara 

luas dan telah begitu mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan manusia. 

Kehadiran teknologi Internet memudahkan orang untuk melakukan interaksi 

tanpa terikat oleh ruang dan waktu lagi. Istilah cyberspace, yang sering 

digunakan dalam ceritera science fiction dan menggambarkan dunia maya, 

kini seringkali digunakan untu menunjukkan berbagai aspek kehidupan 

keseharian yang terkait dengan komputer dan internet.
48

 

 

   Menurut Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek meraka 

mendefinisikan mendefiniskan jarak jauh sebagai pendidikan formal berbasis 

lembaga, di mana kelompok belajarnya terpisah, dan di mana sistem 

telekomunikasi interaktif digunakan untuk menghubungkan pembelajar, sumber 

belajar dan instruktur.
49
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E-learning merupakan sebuah inovasi yang mempunyai  kontribusi sangat 

besar terhadap perubahan proses pembelajaran, dimana proses belajar tidak lagi 

hanya mendengarkan uraian materi dari guru tetapi siswa juga melakukan 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan , mendemonstrasikan dll.
50

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan E-learning adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jarak jauh sebagai penyampaian 

program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunkan sarana 

elektronika seperti komputer atau alat elaktronik lainnya. 

 

2) Jenis –Jenis E-learning 

Di dalam perkembangannya, e-learning terbagi menjadi dua bagian, yaitu :  

a) e-learning sebagai distance learning (pembelajaran jarak jauh) 

         Suatu bentuk e-learning dimana siswa tidak perlu hadir ke tempat 

institusi pendidikan secara langsung. Jadi, sejak si siswa itu 

mendaftar, melakukan kegiatan belajar, mengikuti ujian, hingga ia 

dinyatakan lulus dan berhak untuk menerima sertifikat semuanya 

terjadi secara on-line. Umumnya sistem seperti ini akan menarik 

sejumlah biaya tertentu kepada siswa atas jasa pendidikan yang telah 

ia berikan selama masa pendidikan. Sistem seperti ini tentu akan 

lebih memerlukan dukungan infrastruktur dan manajemen yang 
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tangguh dan berkelanjutan. Karena jika tidak maka dapat 

memberikan citra yang buruk bagi lulusan atau alumninya. 

b) e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional 

Suatu bentuk e-learning yang hanya menjadi pendukung proses 

kegiatan belajar-mengajar di kelas. Implementasi bentuk seperti ini 

lebih mudah dan murah bila dibandingkan dengan e-learning bentuk 

pertama di atas, baik dilihat dari segi infrastruktur maupun 

manajerialnya. e-learning model kedua ini dapat dijadikan sarana 

bagi siswa, dosen, bahkan staff untuk lebih meningkatkan wawasan 

dan pengetahuannya atas mata kuliah yang berkaitan dengan 

perkuliahan masing-masing.
51

 

 

3. Media Sosial Edmodo 

a. Pengertian Media Sosial Edmodo 

Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nic 

Borg dan Jeff O‟hara dan Edmodo sendiri bisa dibilang merupakan program 

e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien 

sekaligus lebih menyenangkan.
52

 

Edmodo dirancang untuk membuat siswa/mahasiswa bersemangat 

belajar di lingkungan yang lebih akrab. Di dalam Edmodo, guru/dosen dapat 
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melanjutkan diskusi kelas online, memberikan peluang untuk memeriksa 

pemahaman siswa/mahasiswa, dan lencana penghargaan kepada 

siswa/mahasiswa secara individual berdasarkan kinerja atau perilaku.Pada 

Edmodo, guru/dosen berada di tengah-tengah jaringan yang kuat yang 

menghubungkan guru/dosen kepada siswa/mahasiswa, administrator, orang 

tua/wali, dan penerbit/buku. Jaringan ini merupakan permukaan sumber daya 

terbaik di dunia dan alat-alat, yang menyediakan blok bangunan pendidikan 

yang berkualitas tinggi. 

Edmodo sangat komprehensif sebagai sebuah course management 

system seperti Moodle, bedanya adalah aksesnya lebih cepat dan lebih mudah 

menggunakannya dengan menggunakan beberapa fitur yang fungsinya sama 

seperti course management system.
53

 Guru/dosen bisa mendapatkan masukan 

dari ruang kelas melalui reaksi siswa/mahasiswa untuk kuis, tugas, dan 

posting diskusi yang menangkap pemahaman, kebingungan, atau kefrustrasian 

siswa/mahasiswa. 

Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan 

sebagai Facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai 

dengan kebutuhan.
54

 Guru/dosen juga dapat mengirim nilai, tugas dan kuis 

untuk siswa/mahasiswa. Siswa/mahasiswa dapat mengajukan pekerjaan rumah 
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dan melihat nilai-nilai mereka dan komentar guru/dosen mungkin telah 

diposting tentang tugas mereka. Guru/dosen juga dapat membuat jejak 

pendapat dan topik posting untuk diskusi di kalangan siswa/mahasiswa. 

Guru/dosen dapat membedakan dan menciptakan belajar mandiri melalui 

penciptaan sub-kelompok dalam kursus. Setelah setiap periode kursus selesai, 

guru/dosen menutup keluar jaringan dan menciptakan yang baru untuk kursus 

berikutnya. 

Seiring dengan skenario pembelajaran yang tercantum di atas, 

pendidikan situs jejaring sosial, seperti Edmodo, menawarkan kesempatan 

unik untuk terhubung dengan siswa dan membantu mereka menciptakan 

norma - norma dan merefleksikan bagaimana tindakan online yang berbeda 

akan diinterpretasikan. Edmodo menawarkan pendidik mempunyai 

kesempatan untuk memulai dialog yang memenuhi siswa/mahasiswa dengan 

pengalaman mereka untuk memeriksa secara kritis penggunaan jaringan sosial 

dan etis penggunaan media dan format online.
55

 

b. Manfaat edmodo untuk pendidikan  

Edmodo mempunyai beberapa manfaat dalam pembelajaran sebagai 

berikut : 

1) Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat 

efiesien untuk para guru dan murid 
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2) Dengan Edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan 

mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari 

gurunya. 

3) Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. 

4) Guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video 

pembelajaran kepada murid dengan mudah. Selain itu, murid juga 

dapat mengunduh bahan ajar tersebut 

5) Dengan adanya Edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan 

belajar anaknya dengan mudah. Mempermudah guru dalam 

memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. 

c. Kekurangan Edmodo menurut Charles Wankel adalah 

1. Ganguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan 

lebih lambat. 

2. Siswa dibatasi aksesnya untuk keluar, karena hanya terbatas di kelas 

tersebut. 

3. Masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. 

4. Sumber Belajar Interaktif 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak 



 

dicapai.
56

 Torkleson (1965) mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang dipergunakan untuk kepentingan pembelajaran, yaitu segala apa yang ada 

disekolah pada masa lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang dan Nana 

Sudjana (1997) memiliki pendapat yang agak berbeda dengan pendapat tersebut. Ia 

mendefinisikan sumber belajar sebagai daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi 

kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya.
57

 

Dalam pembelajaran tradisional, guru sering hanya menetapkan guru sebagai 

sumber belajar. Itu pun biasanya terbatas hanya dari salah satu sumber buku tertentu 

saja. Dalam proses pembelajaran yang dianggap modern sesuai tuntutan standar 

proses pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya teknologi informasi, maka sebaiknya guru memanfaatkan sumber-sumber 

lain selain buku, hal ini penting, sebab penggunaan salah satu sumber tertentu saja, 

akan membuat pengetahuan siswa terbatas dari suatu sumber yang ditetapkan. 

Sedangkan prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan 

hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik akan tetapi 

mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang 

peserta didik untuk belajar.
58

 Selain itu, makna interaktif sebagai suatu proses 

pemberdayaan siswa untuk mengendalikan lingkungan belajar.
59
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Pada Sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, pengajar akan 

selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran mampu  

mengabungkan antara text, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam 

satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran mampu 

menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung.
60

 Strategi 

pembelajaran interaktif mengutamakan aktivitas diskusi sesama peserta didik. Diskusi 

dan saling berbagi informasi memungkinkan peserta didik memberikan reaksi 

terhadap ide, pengalaman, opini, dan pengetahuan teman sejawat atau narasumber.
61

 

Sehingga pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

interaktif adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar 

atau mencapai kompetensi tertentu. 

 

5. Materi Pembelajaran  

a. Pengertian Suhu  

 Pada kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas 

atau dinginnya benda. Dalam fisika Suhu atau Temperatur adalah salah satu 

besaran pokok mengenai ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu 

suatu benda dapat berubah sehingga mengakibatkan perubahan sifat-sifat benda 
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tersebut. Sifat-sifat benda yang dapat berubah karena perubahan suhu di sebut 

“Sifat Termometrik”.
62

 Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: oven yang 

panas dikatakan bertemperatur tinggi, sementara es di danau yang beku 

dikatakan memiliki temeratur rendah. Sebatang besi lebih panjang ketika panas 

daripada waktu dingin. Alat untuk mengukur suhu suatu benda adalah 

Termometer. Terdapat empat macam skala dalam pengukuran suhu, yaitu skala 

Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. 
63

 

Untuk skala Kelvin disebut skala suhu mutlak (absolut) atau skala 

termodinamika, sehingga digunakan sebagai satuan internasional (SI) untuk 

suhu. Hubungan dari keempat skala tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

1) Pemuaian Benda 

Pemuaian pada suatu zat terjadi karena zat menerima kalor sehingga 

suhu zat naik. Memuai artinya bertambah panjang, luas, dan volumesuatu 

benda karena pengaruh kalor yang diterima. Besar pemuaian benda 

tergantung pada tiga hal, yaitu jenis benda, ukuran semula, dan perubahan 

suhu yang diterima benda. 

 

 

                                                             
62

 Marthen Kandinan. 2007. Fisika Untuk SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga, h.302. 
63

 Young & Freedman. FISIKA UNIVERSITAS EDISI KESEPULUH JILID I. Jakarta: 

Erlangga, h.459 

 

 



 

 

2) Pemuaian zat padat 

Apabila suatu zat padat dipanaskan, zat akan mengalami pemuaian. 

Zat padat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Zat 

padat dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian 

volume. 

 

3) Pemuaian zat cair 

 Zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Volume zat cair 

bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika 

mengalami penurunan suhu. 

4) Pemuaian zat gas 

Gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan 

mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. 

 

b. Pengertian kalor 

Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu 

rendah. Suatu benda yang melepaskan atau menerima kalor maka suhu benda 

itu akan naik atau turun sehingga wujud benda berubah. Kalor dilambangkan 

dengan “Q”.
64

 

Kalor dapat dirumuskan: 
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Kalor jenis (c) adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 

1 kg zat sebesar 1 K atau 1
0
C. 

Dirumuskan: 

 

 

Kapasitas kalor (C) adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 

suhu benda sebesar 1 K atau 1
0
C. 

Dirumuskan: 

 

 

 

Hukum kekekalan energi kalor (asas Black)  Berbunyi: 

“Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat bersuhu lebih 

tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah.”  

Hukum kekekalan energi kalor hanya berlaku untuk sistem tertutup.  

Dapat dituliskan dengan persamaan: 

 

 

Kalor Laten adalah kalor yang diperlukan oleh tiap satuan massa zat untuk 

mengubah wujud zat itu. Yang termasuk kalor laten adalah kalor lebur , kalor 

beku, kalor didih, dan kalor embun. 

Dirumuskan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

Q = kalor  (J,kal) 

m = massa benda  (kg,g) 

c = kalor jenis benda (J/Kg K, kal/g
0
C) 

 = kenaikan suhu  (K, 
0
C) 

L = Kalor Laten  (J,kal) 

 

 

1) Perubahan Wujud Zat 

    Jika pada sebuah zat diberikan kalor, maka akan terjadi perubahan 

wujud pada zat tersebut.  

 

(Gambar 2.1. Perubahan Wujud Pada Zat) 

 

Seperti ditunjukkan oleh gambar 2.1 bahwa pada setiap proses perubahan 

wujud zat terdapat kalor yang diperlukan atau dilepaskan. Perubahan wujud 

benda dipengaruhi oleh energi kalor. Proses perubahan wujud diawali 

dengan kenaikan atau penurunan suhu benda. Jika suhu benda mencapai titik 

didih atau titik lebur dan energi kalor masih terus diberikan, energi tersebut 

digunakan untuk mengubah wujud.  

 

 



 

 

2) Perpindahan Kalor 

Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi.
65

 

a) Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor 

tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Kalor secara 

konduktor tergantung pada panjang, luas penampang, konduktivitas 

ermal, dan perubahan suhu sistem. 

 

 

Keterangan: 

k = konduktivitas termal bahan (W/m K) 

H = laju perpindahan kalor (J/s) 

A = luas penampang  (m
2
) 

 = perubahan suhu sistem (K) 

L = panjang sistem  (m) 

 

b)  Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor 

yang disertai perpindahan partikel karena adanya perbedaan massa 

jenis.  

 

 

 

Keterangan: 

h= tetapan konveksi 

 

c)  Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor 

dengan pancaran berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang 
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elektromagnetik tidak membutuhkan partikel penghantar untuk 

merambat. Contoh radiasi cahaya matahari. 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = tetapan boltzmann = 5,67 x 10
-8

 W/m
2
K

4 

 
e = emistivitas benda (0<e<1) 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, berikut penelitian yang relevan terkait 

dengan pengemabahan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo, yaitu : 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulah Arif Harimukti, dkk 

menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar sangat erat kaitannya dengan 

tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus 

memliki inovasi dalam pemilihan bahan ajar dan kegiatan pembelajaran yang 

mampu mengaktifkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran 

fisika dengan menggunakan bahan ajar berbasis web interaktif dengan aplikasi 

e-learning moodle sudah dapat dikatakan mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa walaupun masih dalam kategori sedang, dan sudah dapat meningkatkan 

aktivitas siswa sebesar 61%.
66
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2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujanem Rai menunjukkan bahwa 

dengan modul fisika konstekstual interaktif berbasis web dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan hasil berlajar siswa, modul ini mampu membangun 

jaringan materi yang baik. Selama menggunakan modul interaktif ini siswa 

dilatih menggunakan kognisinya untuk mengorganisasikan informasi – 

informasi sesuai dengan kebutuhan sebelum digunakan atau diterapkan pada 

tugas yang dihadapi, modul berbasis web menyajikan materi-subjek dalam 

berbagai tautan dan pilihn memberikan fleksibelitas kepada pembaca untuk 

menyusun ulang materi sesuai yang diinginkan. jadi, pada modul berbasis web 

ini, siswa bukan sekadar pembaca akan tetapi sekaligus sebagai “co-author” 

bahan bacaannya. Pembaca memiliki control yang kuat terhadap bacaannya. 

Merekalah yang akan menentukan urutan dari bahan ajar, yang berarti 

sekaligus menentukan konteks dari bacaannya.
67

 

 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sursana L.M dan Mahayukti. G.A 

terungkap beberapa kelebihan dan kelemahan yang ada pada e-modul yang 

dikembangkan. Secara keseluruhan e-modul yang dihasilkan telah berkualitas 

baik. Hal ini berarti e-modul yang dihasilkan telah memenuhi aspek kelayakan 

baik dari segi isi, desain pembelajaran, tampilan visual dan pemanfaatan 

software pendukung. Keempat komponen tersebut merupakan komponen 

utama yang mesti diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar berbasis TIK. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

a        Modul yang disusun telah berkualitas baik  

b  Melalui penggunaan e-modul berorientasi pemecahan masalah, 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa mengalami peningkatan dari 

rata-rata 27,6 (sedang) pada siklus I menjadi 31,4 (tinggi) pada siklus II.  

c       Tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan menggunakan 

e-modul berorientasi pemecahan masalah adalah sangat positif.
68

 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eliza Favia menunjukkan bahwa 

pengembangan bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat berpengaruh 

pada proses pembelajaran meningkatkan minat pembelajaran. Mahasiswi 

dapat memahami materi gambar lidtrik dengan baik, tampilan mudah 

dimengerti dan mudah diikuti, dan tugas – tugas yang ada dapat dikerjakan 

dengan baik, sehingga mahasiswi tertarik menggunakan bahan ajar yang 

dikembangkan peneliti.
69

 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suariansyah Ahmmad menunjukkan bahwa 

pengembangan pembelajaran berbasis TIK nampak bahwa pembelajaran 

berbasis IT sangat penting untuk diimplementasikan agar percepatan 
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peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai secara optimal. Untuk itu ada 

beberapa hal yang harus kita sikapi dan kita antisipasi dalam berbagai bentuk 

ke depan, yaitau:  

a.     Peningkatan infra struktur sekolah yang terkait dengan TIK. Hal ini 

dapat dilakukan oleh instutisi terkait dan bertanggung jawab dalam 

pembinaan dan pengembangan serta peningkatan sekolah. Hal ini 

mutlak dilakukan apabila kita ingin meningkatkan pemanfaatan TIK 

sebagai media pembelajaran dan TIK sebagai sumber belajar.  

b.     Peningkatan sumber daya manusia baik tenaga kependidikan 

maupun tenaga pendidik (guru) untuk mengaplikasikan TIK sebagai 

media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. Peningkatan 

kemampuan dan keterampilan ini merupakan prasyarat yang harus 

dilakukan, hal yang terpenting pula adalah merubah paradigma 

berfikir guru, budaya guru dalam pembelajaran dan budaya siswa 

dalam belajar.  

c  Peningkatan kemampuan dan aparat pembina sekolah, seperti 

kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pembina ini mestinya harus 

memiliki kemampuan dan ketrampilan yang lebih tinggi, karena 

kedua unsur ini sangat penting dan berperan dalam membina guru. 

Satu hal yang aneh apabila guru memliki kemampuan lebih tinggi 

dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di samping itu 



 

pembinaan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah harus 

ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya dalam implementasi 

pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran dan sumber belajar.70 

Dari penelitian relevan diatas menjadi bahan pemikiran peneliti untuk 

melakukan riset lebih lanjut mengenai pengembangan bahan ajar yang dikaitkan 

dengan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pengembangan bahan ajar fisika 

fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana  peneliti menginginkan suatu 

perubahan terjadi pada proses pembelajaran dalam memperoleh pengetahuan. Proses 

belajar yang interaktif dengan menggunakan bahan ajar yang nantinya  akan menjadi 

panduan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan tentang fisika. 

 

D. Desain Model 

 

Desain model pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan bahan  instruksional oleh Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

oleh Sugiyono. Produk yang dihasilkan berupa berupa bahan ajar yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa.  dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

fisika yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.   

Peneliti menggunakan desain model Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

oleh Sugiyono dikarenakan pada desain Sugioyono telah dipaparkan secara detail 

langkah – langkah penelitian yang harus dilakukan peneliti, untuk desain 
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pengembangan lainnya seperti 4D dll seperti dipaparkan pada konsep 

pengembangan model memiliki tujuan yang sama namun langkah – langkah 

penelitian pada desain model lain kurang detail atau spesifik dalam memaparkan 

langkah-langkah penelitiannya. Dan untuk mempermudah proses penelitian yaitu  

mengembangkan suatu produk berupa bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif, peneliti menggunakan desain model 

Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono. 

Langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono dengan langkah-

langkah yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, 

(4) validasi desain, (5) revisi desain,  (6) uji coba produk, (7) revisi produk,  (8) uji 

coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi. Tetapi dalam penelitian ini 

langkah-langkah yang di gunakan hanya meliputi: 1) potensi dan masalah, 2) 

pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain,  6) uji 

coba produk, 7) revisi produk. Penggunaan hanya 7 tahapan dikarenakan 

berdasarkan pengertian RnD bahwasanya penelitian pengembangan adalah 

penelitian yang mengembangkan, membuat dan melihat kelayakan suatu produk 

yang dikembangbang.
71

 Sehingga pada tahap ke 7 sudah termasuk penelitian Rnd  

dan menjawab rumusan masalah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, Adapun tujuan dari  

penelitian ini adalah :  

1. Mengembangkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif. 

2. Mengetahui kelayakan terhadap bahan ajaar fisika yang dikembangkan dengan 

berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. 

 

G. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan hasil pra penelitian di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, SMA 

Negeri 1 Kotabumi dan SMA Negeri 3 Kotabumi, peneliti menemukan masalah yaitu 

teknologi informasi dan komunikasi yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk 

menunjang proses pembelajaran sehingga penelitian ini akan dilaksanakan di SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung , SMA Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi, 

waktu penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga selesai tahap pelaksanaan pada 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

 

H. Karakteristik Sasaran Penelitian 



 

      Penelitian pengembangan ini dilaksanakan beberapa sekolahan yaitu SMA 

Negeri 13 Bandar  Lampung, SMA  Negeri 1 Kotabumi dan SMA Negeri 3 

Kotabumi. Dari analisis kebutuhan diperoleh hasil bahwa pada sekolah tersebut 

belum ada perangkat pembelajaran berupa bahan ajar fisika dengan berbasis media 

sosial edmodo. Objek penelitian ini adalah bahan ajar berbasis media sosial edmodo 

sebegai sumber belajar interaktif. 

Adapun untuk memperoleh data mengenai pengetahuan, kompetensi dan materi-

materi fisika yang perlu diberikan pada siswa SMA  kelas X digunakan subjek 

penelitian guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 13 Bandar  Lampung, SMA  

Negeri 1 Kotabumi dan SMA Negeri 3 Kotabumi 

 

I. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri 

dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif : 

a. Pendekatan kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif berupa skor penilaian setiap poin kriteria 

penilaian pada angket kualitas bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif yang diisi oleh ahli desain, 

ahli materi,ahli teknologi dan  guru SMA Negeri 13 Bandar Lampung, 

SMA Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi dan siswa sebagai 

pengguna. Penilaian untuk setiap poin kriteria diubah menjadi skor 



 

dengan skala Likert, yaitu 5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = 

Kurang, 1 = Sangat Kurang. 

 

 

b. Pendekatan kualitatif 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memaparkan 

hasil validasi ahli dan respon guru megenai pengembangan produk 

yang berupa bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo. 

Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang 

sesuai dengan kriteria penilaian 

a. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development).  Research and Development merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut.
72

  Tujuan metode penelitian pengembangan ini 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dalam menguji keefektifan 

produk tersebut supaya berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan 

penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut.
73

 Penelitian ini harus 

menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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Pada penelitian ini dikembangkan bahan ajar berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif yang bersifat multi yaitu dapat 

untuk bahan presentasi maupun variasi soal.  Bahan ajar fisika ini juga dapat 

di gunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran.  

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah Peserta didik  kelas X.  

Pengembangan dilaksanakan pada materi fisika pokok bahasan “ Suhu dan 

kalor” semester genap, tahun ajaran 2016/ 2017 SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, SMA Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi 

      Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan oleh Sugiyono. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar 

fisika berbasis media sosial edmodo yang dapat dimanfaatkan oleh Pendidik  

dan Peserta didik  dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika yang 

berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan tujuan 

meningkatkan minat dan prestasi belajar.   

 Menurut sugiyono, langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

meliputi : 1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) 

Validasi desain, 5) Perbaikan desain, 6) Uji coba produk, 7)  Revisi produk, 8) 

Uji pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk akhir, 10) Dimensi dan 

implementasi.
74

 Tetapi dalam penelitian ini langkah-langkah yang di gunakan 
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hanya meliputi: 1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain 

Produk, 4) Validasi desain, 5) Perbaikan desain, 6) Uji coba produk, 7)  Revisi 

produk, Peneliti membatasi langkah langkah penelitian dan pengembangan 

dari sepuluh menjadi tujuh langkah tersebut dikarenakan pada langkah ke 

tujuh sudah menjawab rumusan masalah dari penelitian. produk akhir dari 

penelitian dan pengembangan ini adalah berupa bahan ajar fisika, Langkah-

langkah pengembangan menurut Sugiyono. Pada penelitian ini menggunakan 

model pengembangan yang mengacu pada prosedur pengembangan menurut 

Sugiyono, karena langkah-langkah pengembangannya lengkap.  

   Secara umum, pengembangan produk  dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Bahan Ajar  Fisika
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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 

materi, uji desain, uji teknologi dan uji coba produk di lapangan untuk menguji 

keefektifan dan kebermanfaatan 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 bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif. 

 

J. Langkah-langkah Pengembangan bahan ajar 

1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA Negeri 1 Kotabumi, 

bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran. 

 

2. Analisis Kebutuhan  
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Produksi masal 



 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara penyebaran angket kepada 

20 peserta didik, hasil penyebaran angket dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik kurang memahami pembelajaran fisika dikarenakan kurang dapat 

mengerti bahan ajar yang disajikan dengan baik, dan menganggap 

pembelajaran fisika merupakan pembelajaran yang terkesan membosankan. 

Pada penyebaran angket ini juga didapatkan informasi bahwasanya 

fasilitas teknologi diketiga sekolah tersebut cukup memadai namun belum 

dimanfaatkan dengan baik, sehingga peneliti ingin mengembangkan bahan 

ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif 

untuk meningkat minat belajar peserta didik dan memberikan kesan positive 

terhadap pembelajaran fisika. 

 

3. Rancangan Bahan Ajar 

pembuatan bahan ajar atau rancangan produk yaitu bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo. yang akan dikembangkan oleh peneliti. 

Langkah pengembangan produk melalui beberapa tahap, diantaranya:  

a. Membuat tema. 

b. Membuat pemetaan KI dan KD. 

c. Menentukan materi.  

d. Menentukan ukuran kertas, font, spasi, dan jenis huruf yang akan 

digunakan dalam menulis bahan ajar fisika. 

e. Menentukan warna dan gambar yang menarik sebagai pendukung 

pembelajaran; 



 

f. Menentukan struktur penulisan. 

g. Mengindentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI dan KD yang 

menjadi acuan pengembangan materi. 

h. Mengindentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. 

i. Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tema. 

j. Memilih sumber materi pembelajaran dan mengemas materi 

pembelajaran. 

k. Mengimput bahan ajar yang telah dikembangkan pada media sosial 

edmodo 

 

4. Validasi, Evaluasi , dan Revisi Bahan ajar 

a. Validasi 

Validasi merupakan proses untuk menilai apakah rancangan  produk 

sesuai dengan kriteria pengembangan bahan ajar  Fisika yang akan dibuat 

atau tidak.  produk awal divalidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji 

coba. Validasi dilakukan oleh tenaga ahli yaitu dosen pendidikan fisika 

dan  dosen di luar pendidikan fisika yang masih ruang lingkupnya 

fakultas tarbiyah dan keguruan IAIN Raden Intan Lampung, validasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan produk yang 

dikembangkan. langkah selanjutnya konsultasi kepada tim ahli yang 

terdiri dari ahli materi, ahli desain, ahli teknologi, ahli guru. 

 



 

i. Uji Ahli Materi 

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

kebenaran materi, sistematika materi  dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan materi. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi berupa 

kesesuaian materi dengan kurikulum (standar isi), kebenaran, kecukupan 

dan ketepatan isi produk. Uji ahli materi menggunakan tiga orang ahli 

materi .Prosedur dalam tahap ini yaitu: 

a) Menentukan indikator penilaian; 

b) Menyusun instrument validasi berdasarkan indikator penilaian; 

c) Melaksanakan validasi yang dilakukan oleh ahli isi materi yang 

digunakan; 

d) Melakukan analisis terhadap hasil validasi untuk mendapatkan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan; 

e) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis hasil 

validasi; dan 

f)  Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing. 

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan produk awal 

berupa bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo. 

 

ii. Uji Ahli Desain 

Uji ahli desain bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar 

minimal yang diterapkan dalam menyusun bahan pembelajaran Fisika 



 

dan juga untuk mengetahui kemenarikan serta efektivitas bahan ajar 

pembelajaran pada Peserta didik dalam proses pembelajaran Fisika. 

Ahli desain mengkaji kaidah pemilihan kata dan aspek 

kebahasaan sesuai atau tidak dengan karakteristik sasaran, serta 

mengkaji tata letak, pilihan warna komponen penyusunnya.  Prosedur 

uji ahli desain ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai 

produk yang telah dibuat; 

b) Menyusun instrument penilaian produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan; 

c) Melaksanakan penilaian produk yang dilakukan oleh ahli desain 

bahan ajar atau  media  pembelajaran; 

d) Melakukan analisis terhadap hasil penilaian produk untuk 

meghasilkan produk yang lebih menarik ; 

e) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil 

penilaian; dan 

f) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah 

diperbaiki kepada pembimbing. 

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji 

coba terhadap ahli materi dan  melakukan revisi sesuai dengan 

masukan yang diberikan oleh ahli materi.  

 



 

iii. Uji Ahli Teknologi 

        Uji ahli teknologi bertujuan untuk menguji kelayakan bahan 

ajar yang akan disajikakan pada proses pembelajaran . Uji ahli 

teknologi dilakukan oleh ahli teknologi bahan  intruksional atau 

pembelajaran yang merupakan seorang ahli dalam bidang teknologi 

pendidikan.   

a) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai 

produk yang telah dibuat; 

b) Menyusun instrument penilaian produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan; 

c) Melaksanakan penilaian produk yang dilakukan oleh ahli 

teknologi pendidilan; 

d) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil 

penilaian; dan 

e) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah 

diperbaiki kepada pembimbing. 

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji coba 

terhadap ahli materi dan  uji coba ahli desain serta melakukan perbaikan 

sesuai dengan masukan dari para ahli materi dan ahli disain, dengan 

upaya untuk mengembangkan produk bahan ajar fisika berbasis media 

sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. 

 



 

iv. Respon Guru 

Respon guru bertujuan untuk menguji kelayakan produk yang akan 

diberikan kepada peserta didik, kesesuaian keseluruhan bahan ajar yang 

akan disajikan, uji ahli guru merupakan ahli guru atau pendidik sesuai 

dengan mata pelajaran fisika. 

a) Menuliskan kisi-kisi instrument uji desain kebutuhan 

pengembangan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

sebgai sumber belajar interaktif  yang meliputi aspek yang ingin 

diketahui dan indikator. Aspeknya yaitu kualitas isi, tata bahasa, 

metode penyajian, evaluasi, dan penampilan fisik. 

b) Menuliskan petunjuk umum dan petunjuk khusus pengisian angket 

uji ahli guru fisika 

c) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk 

menilai LKS yang telah dibuat. 

d) Menyusun instrument berdasarkan indikator penilaian yang telah 

ditentukan dengan mata pelajaran yang ditempuh yaitu fisika. 

b   Evaluasi 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain, 

ahli teknologi maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari 

media pembelajaran tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki 

untuk menghasilkan produk yang lebih menarik. 



 

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi apakah bahan ajar yang dikembangkan dalam 

menyampaikan materi suhu dan kalor  lebih efektif, bermanfaat dan 

mengetahui respon siswa terhadap mata pelajaran fisika dibandingkan 

dengan bahan pembelajaran yang digunakan oleh Pendidik  

sebelumnya. Untuk uji coba produk dilakukan dengan uji kelompok 

kecil dan uji coba lapangan.
76

 

1) Uji kelompok kecil  

Uji caba kelompok kecil akan dilakukan pada 7 siswa peserta 

didik di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, SMA Negeri 3 

Kotabumi dan SMA Negeri 1 Kotabumi,  pada uji coba ini masing-

masing responden di berikan angket yang terdiri dari beberapa 

pertanyaan, Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a) Menjelaskan kepada Peserta didik tentang bahan ajar 

baru yang dirancang dan ingin mengetahui bagaimana 

reaksi Peserta didik terhadap bahan  yang sedang 

dibuat; 

b) Mengusahakan agar Peserta didik bersikap rileks dan 

bebas mengemukakan pendapatnya tentang bahan ajar 

tersebut; 
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c) Memberikan instrument uji kelompok kecil yang berisi 

tentang komponen bahan ajar yang dibuat; 

d) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil 

uji kelompok kecil; dan 

e) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang 

telah diperbaiki kepada pembimbing. 

Setelah mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang 

telah diperbaiki kepada pembimbing, maka peneliti akan melakukan 

uji coba selanjutnya, yaitu uji coba lapangan. Uji coba ini 

merupakan uji coba terakhir, sebelum mendapatkan produk akhir. 

2) Uji lapangan 

Uji coba lapangan akan dilakukan di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA Negeri 1 Kotabumi. 

Uji coba dilakukan kepada peserta didik kelas X Mia (matematika 

dan ilmu alam), ada pun jumlah peserta didik yang diteliti 

berjumlah 30 siswa. Pada uji coba ini masing-masing responden di 

berikan angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Prosedur 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a) Menjelaskan kepada Peserta didik tentang bahan ajar baru yang 

dirancang dan ingin mengetahui bagaimana reaksi Peserta didik 

terhadap bahan  yang sedang dibuat; 



 

b) Mengusahakan agar Peserta didik bersikap rileks dan bebas 

mengemukakan pendapatnya tentang bahan ajar tersebut; 

c) Memberikan instrument uji lapangan yang berisi tentang 

komponen bahan ajar yang dibuat; 

d) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji 

lapangan; dan 

e) Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah 

diperbaiki kepada pembimbing. 

c. Revisi Produk 

1) Revisi produk utama 

Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi utama terhadap 

produk berdasarkan hasil uji coba satu lawan satu dan uji coba 

kelompok kecil guna menghasilkan produk bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo yang dapat digunakan pada uji 

lapangan. 

2) Revisi produk operasional 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan revisi terhadap produk 

terakhir berdasarkan saran-saran dari angket ketika uji coba 

lapangan. 

 

5. Implementasi Model 

a. Pengumpulan data 

1) Teknik Pengumpulan Data 



 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini ialah menggunakan  wawancara atau interview, observasi, 

dokumentasi:  

a) Wawancara atau interview  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian 

ini, yang mengjadi subjek wawancara adalah guru mata pelajaran 

fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, SMA Negeri 3 

Kotabumi, SMA Negeri 1 Kotabumi. Menurut Sugiyono interview 

atau wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semistruktur 

maupun tidak terstruktur, dapat dilakukan  melalui tatap muka (face 

to face) maupun menggunakan telepon.
77

 Wawancara yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah wawancara semistruktur yaitu 

peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mencari 

informasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, responden juga diminta 

pendapat dan ide-idenya 

 

b) Observasi 
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Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner.
78

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan  non participant observation (observasi tidak 

berperan serta)  yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independent, peneliti mencatat, menganalisi dan 

selanjutnya membuat kesimpulan. 

 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode 

dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang 

tidak diperoleh pada teknik pengumpulan data sebelumnya. 

 

2) Instrumen Pengumpulan Data  

a) Angket   

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna. Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon 
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siswa terhadap bahan ajar fisika berbasis media sosial. Angket 

diberikan setelah proses pembelajaran berlangsung. Angket 

menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban: sangat baik, 

baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, yang terdiri dari angket untuk 

ahli materi, angket untuk ahli media, angket untuk ahli teknologi, serta 

angket respon guru dan peserta didik. Berikut ini penjelasan untuk 

kisi-kisi instrumen. 

(1).   Angket untuk Ahli Materi 

Instrumen ini diberikan kepada ahli materi yang berisikan 

kesesuaian media pembelajaran dilihat dari relevansi materi. Pada 

tabel 3.1 berikut ini terlihat kisi-kisi instrumen ditinjau dari segi 

materi: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi angket kelayakan ditinjau dari materi yang 

ditujukan untuk validator
79

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Kualitas Isi - Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

- Kesesuaian materi 

dengan Tujuan 

- Aktualisasi materi 

yang disajikan 

1,2,3, dan 4 

2 Keterbahasaan  - Lugas 

- Komukatif  

10, 11, 12, 13 

dan 14 
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3 Keterlaksanaan  - Kesesuaian contoh 

soal dengan materi 

- Kesesuain dalan 

penyajian soal  

- Katerkaitan soal 

secara teori dan 

konsep  

5, 6, 7, 8 dan 9 

 

(2).  Angket untuk Ahli Desain 

     Instrumen diberikan kepada ahli media dengan menguji 

kelayakan. Setelah itu instrumen disesuaikan dengani aspek-aspek 

yang diukur berlandaskan teori tertentu. Para ahli diminta 

pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun, untuk aspek 

media pembelajaran instrumen yang digunakan dilihat dari  

 

 

 

elemen visual, elemen verbal dan pola desain. Berikut kisi-kisi 

instrumen ditinjau dari media pembelajaran: 

Tabel 3.2  Kisi-kisi angket kelayakan ditinjau dari desain yang 

ditujukan untuk validator
80

 

No Aspek Indikator No Item 
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1 Kualitas 

Desain 

 Kemenarikan 

tampilan 

 Komunikatif 

 

1, 2, dan 3 

2 Tampilan 

Bahan Ajar 

 Kejelasan 

menggunakan huruf 

 Kemenarikan 

tampilan  

 Kesesuain gambar 

4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15 dan 

16 

 

(3).   Angket Untuk Ahli Teknologi. 

 

Instrumen ini diberikan kepada ahli teknologi yang berisikan 

kesesuaian media pembelajaran dilihat dari relevansi teknologi 

pendidikan. Pada tabel 3.3 berikut ini terlihat kisi-kisi instrumen 

ditinjau dari segi teknologi: 

Tabel 3.3  Kisi-kisi angket kelayakan ditinjau dari teknologi 

yang ditujukan untuk validator
81 

No Aspek Indikator No Item 

1 Penggunaan  - Keefektifan 

penggunaan media 

sosial edmodo 

- kemudahan dalam 

pengelolaan 

- kejelasan dalam 

penggunaan  

1,2,3,4,5,6, dan 7 

2 Tampilan 

Media Sosial 

Edmodo 

- kemenarikan bahan 

ajar berbasis media 

sosial edmodo 

- kepraktisan tampilan 

bahan ajar 

8,9 dan 10 
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(4).  Angket respon guru dan siswa 

     Instrumen ini diberikan kepada guru dan siswa yang berisikan 

kesesuaian media pembelajaran dilihat dari kualitas media 

pembelajaran. Pada tabel 3.4 dan 3.5 berikut ini terlihat kisi-kisi 

instrumen ditinjau dari kualitas media pembelajaran. 

Tabel 3.4  Kisi-kisi  Angket Ahli Guru
 82

 

 

No Aspek Indikator No Item 

1 Pembelajaran - Kesesuaian materi 

dengan KI dan 

KD 

- Aktualisas materi 

- Penyajian materi 

pada bahan ajar 

- Kesesuaian soal 

terhadap materi  

- Keruntutan alur 

pikir 

1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 

2 Rekayasa 

Bahan Ajar 

- Kejeasan dan 

kemudahan 

penggunaan 

media sosial 

edmodo 

10,11 dan 12 

3 Komunnikasi 

Visual 

- Kreatif dan 

inovatif 

- Kejelasan desain 

- Kemenarikan 

desain ( warna , 

gambar dan 

huruf) 

13,14,15,16,17,18,19 

dan 20 

 

Tabel 3.5  Kisi-kisi angket Respon Peserta Didik
83
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No Aspek Indikator No Item 

1 Rekayasa 

Media 

- Kemudahan 

pemakaian dan 

pengelolaan 

- Kejelasan 

penggunaan media 

1,2,dan 3 

2 Komunikasi 

Visual 

- Komunikatif 

- Inovatif 

- Kemenarikan 

pemilihan 

komponen desain 

4,5,6,7,8,9, dan 

10 

3 Pembelajaran - Memotivasi 

- Kejelasan materi 

- Kesesuaian soal 

dengan materi 

- Bahasa yang mudah 

dipahami   

11,12,13,14 dan 

15  

 

b) Uji Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk melihat kelayakan 

dari instrumen tersebut. Dalam penelitian kualitatif, temuan 

atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

yang dilaporkan dengan apa yang terjadi pada obyek yang 

diteliti.
84

 Agar hasil penelitian yang didapat dapat 

dipertanggung jawabkan maka diperlukan suatu cara yang 

dapat membuktikan keabsahan instrumen tersebut. Adapun uji 

instrumen dalam penelitian ini menekankan pada uji validitas. 

1) Uji Validitas 
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Validitas merupakan derajat ketepatan antara dua data 

yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti.
85

 Hasil penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
86

 

Dalam penelitian ini untuk mengecek validitas 

instrumen digunakan uji istrumen dengan menguji  validitas isi 

dan konstruk. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan 

yang telah ditetapkan berdasarkan bahan ajar yang telah dibuat. 

Sedangkan validitas validitas konstruk, untuk menguji dapat 

digunakan pendapat dari ahli (Judgement Expert). Dalam hal 

ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek – aspek 

yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

dikonsultasikan dengan ahli.
87

 Untuk uji instrumen pada 

penelitian ini berupa pengujian angket yang akan di validitas 

oleh dosen pembimbing sebagai ahli.  

 

b. Analisis Data 
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Analisis data pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.  

1)  Kuantitaif adalah data yang diperoleh berupa masukan dari 

validator pada tahap validasi, yaitu masukan dari ahli materi, ahli 

desain, ahli teknologi dan respon guru dengan ketentuan yang 

dapat di lihat pada tabel 3.6 

       Tabel 3.6. Aturan Pemberian Skor
88

 

Kategori Skor 

SB (Sangat Baik) 5 

B (Baik) 4 

C (Cukup) 3 

K (Kurang) 2 

SK (Sangat 

Kurang) 

1 

 

1. Menghitung persentase kelayakan dari setiap setiap 

aspek dengan rumus : 

Rumus Skala likert 

  

 

Keterangan: 
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Smax = Skor maksimal 

= Jumlah skor 

= Nilai kelayakan angket tiap aspek 

 

2) Sedangkan kualitatif adalah data yang memaparkan masukan dari 

ahli materi, ahli desain, ahli teknologi dan respon guru megenai 

pengembangan produk yang berupa bahan ajar fisika berbasis 

media sosial edmodo apakah bisa dijadikan sumber belajar atau 

tambahan pembelajaran fisika di kelas atau tidak. Mengubah skor 

rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang sesuai 

dengan kriteria penilaian pada tabel 3.7 

  Tabel 3.7 Skala Kelayakan Media Pembelajaran.
89

 

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 

bahan ajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pengembangan Produk 

Hasil pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menghasilkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

belajar interaktif. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar 

yang dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan dengan langkah-langkah 

berikut:  

1. Potensi dan Masalah 

Potensi pada penelitian ini adalah  sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang yang memungkinkan 

pembelajaran berlangsung jarak jauh (e-learning)  dan fasilitas sekolah 

memadai untuk dilakukannya pembelajaran jarak jauh (e-learning), dengan 

adanya potensi tersebut peneliti mengembangankan bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. Potensi 

tersebut berguna untuk meminimalisir permasalahan pembelajaran dikelas 

yaitu kurang diminatinya pembelajaran fisika , bahan ajar yang sulit untuk 

dipahami serta kurang dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai media 

pendukung pembelajaran.  

 

 



 

2. Pengumpulan Data  

 Setelah Potensi dan Masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut sangat penting untuk 

mengetahui kebutuhan dari peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan.  Data yang diperoleh 

bahwa sekolah tersebut belum terdapat bahan ajar fisika berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi khususnya media sosial edmodo.  

3. Desain Produk 

Setelah Mengumpulkan Informasi, selanjutnya mendesain produk awal 

bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo, dengan menyesuaikan 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, serta 

silabus berdasarkan kurikulum 2013. Bahan ajar fisika yang di buat dengan 

dengan ukuran kertas A4, skala spasi 1,15,  Font, 12 pt, jenis huruf  Times 

New Roman,  serta ayat-ayat al-qur‟an dimasukkan pada materi yang 

disajikan pada bahan ajar fisika.  

Proses pembuatan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan bahan ajar (gambar 

dan materi), membuat produk awal berupa bahan ajar fisika. Setelah bahan-

bahan terkumpul maka dilakukan pengembangan produk yang terdiri dari 

beberapa bagian Cover, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, 

Kata Pengantar, Materi, Penugasan dan Quis.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 Cover  Bahan Ajar 

Fisika  

Gambar 4.2 Kompetensi Inti 

Bahan Ajar Fisika  

Gambar 4.3 Kompetensi Dasar 

dan Indikator Bahan Ajar Fisika 
Gambar 4.4 Peta Konsep Bahan 

Ajar Fisika 



 

  

 

 

Setelah semua komponen bahan ajar telah dibuat maka bahan 

ajar fisika tersebut di upload pada media sosial edmodo  

 

 

Gambar 4.5 Materi  Bahan Ajar 

Fisika 

Gambar 4.6  Quis Bahan Ajar 

Fisika 

Gambar. 4.7 Halaman Log in Media Sosial Edmodo 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.8 Halaman Group 

Gambar. 4.9 Materi Suhu dan Kalor yang Telah Di Upload  pada Perpustakaan 

Media Sosial Edmodo 



 

 

 

 

4.  Validasi Produk 

Setelah pembuatan produk bahan ajar fisika berbasis media sososial 

edmodo , tim ahli terdiri dari 3 ahli materi, 3 ahli Desain, 3 ahli Teknologi 

Pendidikan dan 3 ahli guru, instrumen validasi dalam angket penilaian ahli 

materi, ahli desain, ahli teknologi pendidikan, dan ahli guru  mengunakan 

skala likert . Adapun Validasi ahli dan validasi ahli guru sebagai berikut: 

a.   Validasi Instrumen Penelitian  

Instrument penilaian ahli materi, ahli desain, ahli teknologi, 

respon guru dan respon siswa di validasi terlebih dahulu oleh ahli, 

yang hasilnya semua pernyataan valid untuk digunakan.  

b. Validasi Ahli Materi 

1). Validasi Ahli Materi Tahap 1 

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek: 

(1). kualitas isi; (2).keterlaksanaan; (3). bahasa; dan dari masing-

Gambar. 4.10  Materi Suhu dan Kalor yang Telah Di Upload  pada Group 

Media Sosial Edmodo 



 

masing aspek terdapat beberapa pertanyaan dari 14 pernyataan 

keseluruhan yang diisi oleh 3 orang ahli materi. Yang terdiri dari 3 

dosen jurusan pendidikan Fisika UIN  Raden Intan Lampung.  

 

 

Tabel 4.1 

Nama Validator Ahli Materi 

No Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Mukarramah Mustari, 

M.Pd 

Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R1 

2 Sodikin, S.Pd Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R2 

3 Happy Komikesari, 

M.Si 

Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R3 

 

 Adapun hasil dari validasi materi tahap awal terdapat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Isi 70 % Layak 

2 2. Keterlaksanaan 76% Layak 

3 3. Kebahasaan 83% Sangat Layak 

 Total Aspek 76% Layak 

 

 Hasil penilaian ahli materi dikategorikan sangat layak jika X > 

80% ; layak jika 61,01% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X 

≤ 60% ; kurang layak jika 20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang 

layak jika X ≤ 20%. Dari data perhitungan pada ketiga aspek pada 



 

validasi materi, dapat dinyatakan bahwa pada aspek kualitas isi 

mendapkan persentase sebesar 70% dengan kategori layak, aspek 

keterlaksanaan 73% dengan kategori layak dan kebahasaan dengan 

persentase 83% dengan kategori sangat layak, dengan demikian 

diperoleh jumlah total aspek sebesar 76 % dengan kategori layak. 

Pada tahap validasi awal ahli materi ini peneliti memperoleh saran 

perbaikan dari ke tiga validator terhadap materi LKS fisika ini yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

hasil tersebut adalah hasil penilaian bahan ajar fisika berbasis 

media sosial edmodo pada penilaian tahap awal  sebelum direvisi. 

selanjutnya melakukan validasi materi akhir atau penilaian tahap 

akhir guna mendapatkan hasil penilaian dan produk yang maksimal. 

2). Validasi Ahli Materi Tahap Akhir 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 - Perbaiki indikator dan tujuan permberlajaran 

- Perbaiki peta konsep 

- Perlengkap materi 

- Berikan ayat Al-Qur‟an disetiap pertemuan 

2 R2 - Indikator harus disesuaikan dengan materi 

3 R3 - Sesuaikan materi dengan KD, indikator dan 

tujuan pembelajaran 

- Tambahkan soal hipotesis 

- Tambahkan gambar yang berkaitan dengan 

suhu dan kalor 



 

Setelah melakukan validasi ahli materi tahap pertama 

rekomendasi yang diberikan oleh validator ahli materi dijadikan 

sebagai acuan untuk memperbaiki materi pada bahan ajar fisika, 

setelah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari validator, 

peneliti melanjutkan validasi akhir untuk mengetahui perubahan 

pada setiap aspek penilaian bahan ajar  fisika, selanjutnya 

melakukan validasi ahli materi tahap akhir. pada validasi ahli materi 

tahap akhir dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian pada 

masing-masing aspek penilaian terdiri dari 3 aspek dan dari masing-

masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 14 pernyataan 

keseluruhan, yang diisi oleh 3 orang ahli materi.  

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Akhir 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Isi 82 % Sangat Layak 

2 2. Keterlaksanaan 83% Sangat Layak 

3 3. Kebahasaan 85% Sangat Layak 

 Total Aspek 83% Sangat Layak 

 

Setelah semua nilai dari ketiga ahli materi terkumpul, 

kemudian peneliti menghitung persentase skor kualitas dari setiap 

aspek pada aspek bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

dengan menggunakan skala Likert. Diperoleh hasil penilaian skor 

82% untuk aspek kualitas isi dengan katagori sangat layak, skor 



 

83% aspek keterlaksanaan dengan katagori sangat layak, dan skor 

85% untuk kebahasaan dengan kategori sangat layak. Sehingga 

diperoleh rata-rata penilaian seluruh aspek pada produk bahan ajar 

fisika berbasis media sosial edmodo 83%. Dengan katagori sangat 

layak.  

 

c.  Validasi Ahli Desain 

   1)  Validasi Ahli Desain Tahap 1 

Validasi ahli desain dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek kualitas  desain dan 

aspek tampilan bahan ajar. Dari masing-masing aspek tersebut 

terdapat beberapa pernyataan dari 16 pernyataan. Penilaian ini di 

berikan oleh 3 orang ahli media yaitu :  

Tabel 4.5. 

Nama Validator Ahli Desain 
N

o 

Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Irwandani, M.Pd Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R1 

2 Welly Anggraini, M.Si Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R2 

3 Sri Latifah, M.Sc Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung 

R3 

Adapun data dari hasil validasi awal ahli desain disajikan dalam 

tabel 4.6. 



 

Tabel 4.6 

Hasil Validasi Ahli DesainTahap 1 

No Aspek Persentase 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Desain 82 % Layak 

2 2. Tampilan Bahan Ajar 75% Layak 

 Total Aspek 79% Layak 

Hasil penilaian ahli desain dikategorikan sangat layak jika X 

> 80% ; layak jika 61,01% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < 

X ≤ 60% ; kurang layak jika 20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang 

layak jika X ≤ 20% , dari kedua aspek penilaian yaitu aspek kualitas 

desain dan aspek tampilan bahan ajar. 

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli desain tahap pertama di 

atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 82% 

untuk aspek kualitas desain dengan kategori layak  dan skor 75% 

untuk aspek tampilan bahan ajar dengan kategori layak. Sehingga 

diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 79% dengan 

kategori layak. 

Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada 

bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

belajar interaktif  pada setiap aspeknya, peneliti melakukan 

perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan validator ahli 

desain yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



 

Tabel 4.7 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Desain 

                                               

 

 

 

Hasil yang diperoleh pada penilaian ahli desain, peneliti 

pergunakan  untuk mengetahui seberapa besar kualitas dari desain 

gambar, penyusunan kata-kata, tata letak tulisan. Karena penilaian 

ahli desain berkaitan dengan  kemenarikan bahan ajar fisika yang 

dikembangkan.  

2). Validasi Ahli DesainTahap Akhir 

Validasi ahli media tahap akhir dilakukan dengan mengisi 

lembar angket penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek 

kualitas desain dan aspek tampilan bahan ajar . Dari masing-masing 

aspek tersebut terdapat beberapa pernyataan dari 16 pernyataan. 

Penilaian ini diberikan oleh 3 orang ahlidesain. Hasil validasi ahli 

desainakhir disajikan dalam tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Validasi Ahli DesainTahap Akhir 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 - Tambahkan sumber pada setiap gambar 

2 R2 - Tambahkan gambar yang terkait dengan soal 

fenomena 

3 R3 - Sesuaikan tata letak gambar dan tulisan  



 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Kualitas Desain 84 % Sangat Layak 

2 2. Tampilan Bahan Ajar 79% Layak 

 Total Aspek 82% Sangat Layak 

 

Berdasarkan tabel. penialain pada tiap aspek adalah skor  

84% untuk aspek kualitas desain dan skor  79% untuk aspek 

tampilan bahan ajar. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua 

aspek yaitu  82%. Yang berarti bahan ajar fisika berbasis media 

sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif dalam kategori 

sangat layak. 

d.  Validasi Ahli  Teknologi 

Validasi ahli teknologi  dilakukan dengan mengisi lembar 

angket penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek penggunaan 

dan tampilan media sosial edmodo. Dari masing-masing aspek 

tersebut terdapat beberapa pernyataan dari 10 pernyataan. Penilaian 

ini di berikan oleh 3 orang ahli Teknologi yaitu : 

Tabel 4.9 

Validator Ahli Teknologi 

 
N

o 

Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Dr. Umi Hijriyah, M.Pd Dosen PBA UIN Raden Intan 

Lampung 

R1 

2 Dr. Eti Hadiati, M.Pd Dosen PGRA UIN Raden Intan 

Lampung 

R2 

3 Sherly Amelia. n, MT ICT UIN Raden Intan R3 

 



 

Adapun data dari hasil validasi awal ahli teknologi disajikan 

dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Hasil Validasi Ahli Teknologi  

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Penggunaan 73 % Layak 

2 2. Tampilan Media Sosial Edmodo 84% Sangat Layak 

 Total Aspek 79% Layak 

 

Hasil penilaian ahli desain dikategorikan sangat layak jika 

X > 80% ; layak jika 61,01% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < 

X ≤ 60% ; kurang layak jika 20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang 

layak jika X ≤ 20% , dari keenam aspek penilaian yaitu aspek 

penggunaan dan aspek tampilan media sosial edmodo. 

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli teknologi di atas masing-

masing aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 73% untuk aspek 

penggunaan dengan kategori layak  dan skor 84% untuk aspek 

tampilan media sosial edmodo dengan kategori  sangat layak . 

Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 79% 

dengan kategori layak. 

Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada bahan 

ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar 

interaktif  pada setiap aspeknya, peneliti melakukan perbaikan sesuai 



 

rekomendasi yang disampaikan validator ahli teknologi yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 4.11 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Teknologi 

 

                            

 

 

 

 

  Berdasarkan saran validator diatas peneliti melakukan perbaikan agar dapat memperbaiki keefesienan penggunaan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo.  

e.  Validasi Respon Guru 

Validasi produk bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

sebagai sumber belajar interaktif  dilakukan oleh guru fisika SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung, SMA Negeri 3 Kotabumi dan SMA 

Negeri 1 Kotabumi dengan penilaian beberapa aspek yaitu aspek 

pembelajaran, aspek rekayasa bahan ajar dan aspek komunikasi 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 -  

2 R2 - Manfaat bahan ajar fisika berbasis media 

sosial edmodo harus jelas dan ditempatkan 

pada pembelajaran secara tidak langsung/ 

diluar kelas 

3 R3 - Untuk uji coba sebaiknya dipraktekan baik 

dari sisi admin maupun user 

- Kembangkan untuk pengelompokan kelas 



 

visual. Adapan daftar nama validator pada ahli guru adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.12 

Validator Respon Guru 
No Nama Instansi Kode 

Validator 

1 Maria Agustia, S.Pd Guru SMA N 3 Kotabumi R1 

2 Rumiwati, S.Pd Guru SMA N 1 Kotabumi R2 

3 Agus Sugiyanto, S.Pd Guru SMA N 13 Bandar Lampung R3 

                

 

       

Adapun data dari hasil validasi ahli guu disajikan dalam tabel 

4.13 

Tabel 4.13 

Hasil Validasi Respon Guru 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Pembelajaran 82 % Sangat Layak 

2 2. Rekayasa Bahan Ajar 80% Layak 

3 3. Komunikasi Visual 82% Sangat Layak 

 Total Aspek 81% Sangat Layak 

 

Penilaian produk oleh guru SMA yang masing-masing diberi 

angket yang berisi 3 aspek dengan 20 pernyataan, hasil penilaian ahli 

guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% < X 

≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 



 

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli guru di atas masing-masing 

aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 82% untuk aspek 

pembelajaran  dengan kategori sangat layak, skor 80% untuk aspek 

rekayasa bahan ajar tampilan media sosial edmodo dengan kategori  

sangat layak dan skor 82% untuk aspek komunikasi visual dengan 

kategori sangat layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua 

aspek yaitu 81% dengan kategori sangat layak. 

Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada bahan 

ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar 

interaktif  pada setiap aspeknya, peneliti melakukan perbaikan sesuai 

rekomendasi yang disampaikan validator ahli guru yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Saran Perbaikan Validasi Respon Guru 
 

 

                            

 

 Peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang 

diberikan ahli guru guna kesempurnaan bahan ajar fisika berbasis 

media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. 

5.   Perbaikan Produk 

No Nama Saran Perbaikan 

1 R1 - Tata letak tulisan diperhatikan 

2 R2 - Gunakan bahasan indonesia yang baik dan 

benar 

3 R3 - Sesuaikan materi dengan soal 

- Sesuaikan materi dengan RPP 

- Perbanyak laatihan soal  / kuis 



 

    Setelah produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  desain 

dan ahli teknologi serta ahli guru fisika SMA kelas X, peneliti melakukan 

revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan masukan-

masukan ahli. Yang di sajikan pada Tabel: 4.15. Saran perbaikan validasi 

ahli materi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel: 4.15 

Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Materi 

 
No Aspek Saran/masukan untuk 

perbaikan 

Hasil Perbaikan 

 

 

1 

Kualitas Isi  Sesuaikan 

kompetensi 

dasar, indikator 

dan tujuan  

 Perbaiki peta 
konsep 

 Berikan ayat di 
setiap 

pertemuan   

 Dalam bahan 

ajar sudah 

ditambah 

 Peta konsep 
telah diperbaiki 

 Telah 
ditambahkan 

ayat disetiap 

pertemuan 

 

2 Keterlaksanaan   Kesesuain 

materi dengan 

contoh soal dan 
soal 

 Tambahkan soal 

hipotesis 

 Materi dan soal 

telah 

disesuaikan 

 Telah 

ditambahkan 

soal hipotesis 



 

pada bahan ajar 

3 Kebahasaan    Gunakan bahasa 

indonesia yang 

baik dan benar 

 sudah di ubah  

bahasa yang 

digunakan 

menjadi lebih 

komunikatif 

dan 

menggunakan 

bahasa 

indonesia yang 

baik dan benar 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.11 

     Perbaikan Kompetensi Dasar dan indikator 

Sebelum Revisi 



 

 
   

 

 

Setelah  Revisi 



 

 
 Pada perbaikan diatas peneliti menyesuaikan kompetensi dasar dengan 

indikator, dimana sebelum mengalami perbaikan kompetensi dasar dan 

indikator belum sesuai, sehingga pada perbaikan yang merujuk pada saran 

validor ahli materi kompetensi dasar dan indikator disesuaikan dan diurutkan 



 

sesuaikan materi pada bahan ajar fisika berbasis media sosial edmod sebagai 

sumber belajar interaktif. Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan kedua 

sesuai saran validator ahli materi yaitu perbaikan peta konsep dan 

penambahan ayat Al-Quran pada setiap pertemuan. 

Gambar 4.12 

Perbaikan Peta Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Revisi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Revisi 

 



 

 

Setelah validasi materi dan mendapatkan masukan dari tim ahli materi, 

peneliti melakukan saran sesuai dengan mmasukan ahli yaitu perbaikan peta 

konsep dan penambahan ayat Al-Quran sesuai dengan gambar 4.12 diatas. 

Gambar 4.13 

Perbaikan Kesesuaian Materi dengan Contoh Soal 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

  



 

  
 

 Pada gambar diatas perbaikan dilakukan sesuai saran validator yaitu 

materi dan soal harus sesuai dan pada soal quis diberikan soal tambahan yang 

berguna untuk menambah pemahaman konsep peserta didik tentang materi 

suhu dan kalor. 

Pada tabel 4.16 merupakan saran dari ahli desain, sebagai berikut :  

Tabel: 4.16 

Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Desain 

 
No Aspek Saran/masukan untuk 

perbaikan 

Hasil Perbaikan 

 

1 

Kualitas Desain  perbaiki tampilan 

cover  

 tampilan cover 

telah diperbaiki 

2 Tampilan Bahan ajar  Perhatikan tata 

letak gambar 

 Gambar sesuaikan 

dengan materi  

 Gambar telah 

disesuaikan dalam 

penempatan dan 

kesesuain dengan 

materi 

 

Gambar 4.14 



 

Perbaikan Tampilan Cover 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

  
 Sesuai saran dari validator cover bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo dilakukan perbaikan warna dan penambahan gambar yang sesuai. 

Gambar 4.15 

Perbaikan Tata Letak Gambar Dan Kesesuain Gambar 

Revisi Sebelum Revisi Sesudah 

  
Revisi Sebelum Revisi Sesudah 



 

  
Sesuai revisi dan saran dari validator ahli desain bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo mengalami penambahan gambar yangs esuai 

dengan materi, dengan maksud untuk mempermudah peserta didik 

memahami materi dan lebih membantu peserta didik mengenali gejala alam 

yang ada disekitar lingkungan mengenai suhu  dan kalor 

Pada tabel 4.17 merupakan saran dari ahli Teknologi, sebagai berikut :  

Tabel: 4.17 

Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Teknologi 

 
No Aspek Saran/masukan untuk perbaikan 

1 Penggunaan   Penggunaan bahan ajar fisika harus jelas 

untuk pembelajaran diluar kelas 

 Perhatikan pengelompokan kelas 

 Perjelas penjelasan media sosial edmodo 

untuk user dan admin 

2 Tampilan media sosial edmodo  Tidak terdapat saran 

 

Gambar 4.16 

Perbaikan Pengelompokkan Kelas 



 

Sebelum Revisi 

 
 

 

 

 

 

Sesudah Revisi 

 

Pada validasi produk diatas peneliti menambah jumlah grup pada 

media sosial edmodo, sesuai saran dari validator ahli materi grup harus 



 

dikelompokan sesuai dengan sekolah masing – masing, untuk mempermudah 

pengaksesan dan pendataan siswa serta pengarsipan nilai melalui quis dan 

penugasan. 

6.  Uji Coba Produk 

Uji coba bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

balajar interaktif ini  dilakukan uji coba produk dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

uji coba kelompok kecil dan uji lapangan.  

a.  Uji Kelompok Kecil 

 Pada uji coba kelompok kecil  dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, peserta didik dalam uji kelompok kecil ini 

melakukan pembelajaran dengan waktu yang singkat, mereka 

memperlajari proses pembelajaran menggunakan bahana ajar fisika 

berbasis media sosial emdodo sebagai sumber belajar interaktif, setelah 

siswa/i melaksanakan pembelajaran satu sub bab materi bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif, diakhir 

uji coba produk kelompok kecil dengan melibatkan 7 siswa yang dipilih 

secara simple random sampling .siswa diberi angket untuk menilai 

kemenarikan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo.  

 Uji kelompok kecil dilakukan di SMA N 13 Bandar Lampung, SMA 

Negeri 1 Kotabumi, SMA Negeri 3 Kotabumi dengan melibatkan 7 



 

peserta didik. Hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif dapat 

dilihat pada tabel 4.18 berikut ini 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 74% Layak 

2 2. Komunikasi Visual 80% Layak 

3 3. Pembelajaran 75% Layak 

 Total Aspek 76% Layak 

 

Penilaian uji coba kelompok kecil yang masing-masing diberi 

angket yang berisi 3 aspek dengan 15 pernyataan, hasil penilaian ahli 

guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% < X 

≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok kecil di atas masing-

masing aspek memiliki skor berbeda-beda, skor 74% untuk aspek 

rekayasa media  dengan kategori layak, skor 80% untuk aspek 

komunikasi visual dengan kategori layak dan skor 75% untuk aspek 

pembelajaran dengan kategori layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata 

untuk semua aspek yaitu 76% dengan kategori layak. 

b.  Uji Lapangan  



 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk 

diuji cobakan kembali ke uji coba  lapangan hal ini dilakukan untuk 

meyakinkan data dan  mengetahui kemenarikan  produk secara luas. 

Uji coba lapangan di lakukan kepada 3 sekolah yaitu SMA N 1 

Kotabumi, SMA N 3 Kotabumi dan SMA N 13 Bandar Lampung 

dengan jumlah responden masing- masing sekolah 10 peserta didik,  

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kemenarikan Bahan ajar.   

 

 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Coba Lapangan SMA  N 3 Kotabumi 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 87% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 87% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 90% Sangat Layak 

 Total Aspek 88% Sangat Layak 

Penilaian uji coba kelompok kecil yang masing-masing diberi 

angket yang berisi 3 aspek dengan 15 pernyataan, hasil penilaian ahli 

guru dikategorikan sangat layak jika X > 80% ; layak jika 61,01% < X 

≤ 80% ; cukup layak jika 40,01% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 

20,01% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20% , 



 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada  SMAN N 3 

Kotabumi di atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-beda, 

skor 87% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori sangat layak, 

skor 87% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat layak 

dan skor 90% untuk aspek pembelajaran dengan kategori sangat layak. 

Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 88% 

dengan kategori  sangat layak. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Coba Lapangan SMA  N 1 Kotabumi 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 86% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 85% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 85% Sangat Layak 

 Total Aspek 85% Sangat Layak 

 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada  SMAN N 

1 Kotabumi di atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-beda, 

skor 86% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori sangat layak, 

skor 85% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat layak 

dan skor 85% untuk aspek pembelajaran dengan kategori sangat layak. 

Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 85% 

dengan kategori  sangat layak 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Coba Lapangan SMA  N 13 Bandar Lampung 



 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

Kategori 

1 1. Rekayasa Media 81% Sangat Layak 

2 2. Komunikasi Visual 84% Sangat Layak 

3 3. Pembelajaran 82% Sangat Layak 

 Total Aspek 83% Sangat Layak 

Berdasarkan tabel hasil uji kelompok lapangan pada  SMAN N 13 

Bandar Lampung di atas masing-masing aspek memiliki skor berbeda-

beda, skor 81% untuk aspek rekayasa media  dengan kategori sangat 

layak, skor 84% untuk aspek komunikasi visual dengan kategori sangat 

layak dan skor 82% untuk aspek pembelajaran dengan kategori sangat 

layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata untuk semua aspek yaitu 83% 

dengan kategori  sangat layak 

 

7.   Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil  dan uji coba lapangan 

untuk mengetahui respon bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

sebagai sumber belajar interaktif, dilakukan revisi produk untuk 

kesempurnaan bahan ajar fisika berbasis media sosial sehingga bahan ajar 

fisika berbasis media sosial edmodo dapat digunakan sebagai bahan ajar 

yang dapat membantu proses pembelajaran.  

D.  Pembahasan  

Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap 

pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti.  



 

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai dengan tujuan peneliti 

yaitu untuk mengembangkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif. Adapun penelitian pengembangan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo.  Untuk menghasilkan produk bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

yang dikembangkan, maka peneliti menggunakan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang digunakan adalah dengan model penelitian pengembangan oleh 

Sugiyono yang hanya dibatasi sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan.   

 Kelayakan produk pada penelitian ini yaitu dengan melakukan validasi 

terhadap tim ahli yang telah ditentukan, validasi merupakan proses untuk menilai 

apakah rancangan produk sesuai dengan kriteria pengembangan bahan ajar fisika atau 

tidak. Validasi kelayakan terdiri dari 4  validasi yaitu validasi ahli materi, ahli desain 

ahli teknologi dan respon guru, hasil dari keempat validasi tersebut terdapat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.22 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap I dan Akhir 

No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap awal 

Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap akhir 

1 Kualitas Isi 70% 82% 

2 Keterlaksanaa 76% 83% 

3 Kebahasaan 83% 85% 

 

Gambar 4.17 

Grafik Hasil Validasi Ahli Materi 



 

 

 Berdasarkan grafik hasil validasi diatas pada validasi  ahli materi, setelah 

melakukan perbaikan sesuai saran validator yaitu memperbaiki indikator dan tujuan 

pembelajaran, melengkapi materi, penambahan ayat Al-Quran, menambahkan soal 

hipotesis dan menambahkan gambar yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Pada 

validasi ahli materi tahap awal sampai akhir nilai kelayakan pada bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo meningkat, dimana pada aspek kualitas isi pada tahap 

awal sebesar 70% menjadi 82% , kemudian aspek keterlaksanaan isi pada validasi 

tahap awal sebesar 76% menjasi  83% setelah melakukan perbaikan atas saran 

validator, dan yang terakhir aspek kebahasaan pada validai tahap awal sebesar 83% 

menjadi 85%. Dengan demikian pada materi bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif masuk dalam kategori sangat layak. 

Tabel 4.23 

Hasil Validasi Ahli Desain Tahap I dan Akhir 

No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap awal 

Persentase (%) Keidealan 

Validasi tahap akhir 

1 Kualitas Desain 82% 84% 



 

2 Tampilan Bahan Ajar 75% 79% 

 

Gambar 4.18 

Grafik Hasil Validasi Ahli Desain 

 

 Berdasarkan grafik diatas hasil validasi diatas pada validasi  ahli desain, 

setelah melakukan perbaikan sesuai saran validator yaitu menambahkan sumber pada 

gambar, menambahkan soal terkait dengan soal fenomena dan menyesuaikan dengan 

tata letak dan tulisan. Pada validasi ahli desain tahap awal sampai akhir nilai 

kelayakan pada bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo meningkat terdapat 

kenaikan persentase keidealan antara validasi desain tahap awal dengan validasi 

desain tahap akhir, dimana pada aspek kualitas desain tahap awal sebesar 82% 

menjasi 84% dan aspek tampilan bahan ajar sebesar 75% menjadi 79%. Sehingga 

pada segi desain bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

belajar interaktif dikategorikan sangat layak untuk dijadikan sumber belajar. 

Gambar 4.24 



 

Hasil Validasi Ahli Teknologi 

No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Penggunaan 73% 

2 Tampilan Media Sosial Edmodo 84% 

 

Gambar 4.19 

Grafik Hasil Validasi Ahli Teknologi  
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Setelah melakukan perbaikan sesuai saran validator yaitu memanfaatkan 

bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo harus jalas dan ditempatkan pada 

pembelajaran secara tidak langsung, pada saat uji coba dilakukan praktek pada segi 

admin dan user serta mengembangkan untuk pengelompokan kelas. Sesuai dengan 

grafik diatas didapatkan hasil dari validasi ahli materi bahwasanya pada aspek 

penggunaan mendapat persentase 73% dan aspek tampilan bahan ajar edmodo 

sebesar 84% sehingga pada bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo pada 

segi teknologi termasuk kategori layak. 



 

Gambar 4.25 

Hasil Validasi Ahli Guru 

No Aspek Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Aspek Pembelajaran 82% 

2 Aspek Rekayasa Bahan Ajar 80% 

3 Aspek Komunikasi Visual 82% 

 

Gambar 4.20 

Grafik Hasil Validasi Ahli Guru 

 
 

 Setelah melakukan perbaikan sesuai saran validator yaitu memperbaiki tata 

letak tulisan, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, menyesuaikan 

RPP dengan materi, dan memperbanyak latihan soal pada kuis. Berdasarkan grafik 

diatas didapatkan bahwa pada validasi ahli guru untuk aspek pembelajaran 

didapatkan persentase sebesar 82 %, aspek rekayasa bahan ajar sebesar 80% dan 

aspek komunikasi visual sebesar 82%, sehingga pada validasi ahli guru mengenai 

bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo dikategorikan sangat layak. 



 

 Berdasarkan uraian data diatas, total persentase keidealan tiap valiadasi ahli 

materi, ahli desan, ahli teknologi dan ahli guru  terdapat pada tabel 4.26 . 

Tabel 4.26 

Hasil Keseluruhan Validasi  

No Validasi Persentase (%) Keidealan 

Validasi 

1 Materi 83% 

2 Desain 82% 

3 Teknologi 79% 

4 Guru 81% 

 

Gambar 4.21 

Grafik Hasil Keseluruhan Validasi 

 
 Berdasarkan grafik diatas, total hasil valiadasi tiap ahli sebesar 81,25% 

sehingga tingkat kelayakan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo dapat 

dikategorikan sangat layak dipakai sebagai sumber belajar interaktif. 

 Peneliti melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan produk 

bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif. 

Hasil dari uji coba kelopok kecil terdapat pada tabel 4.27 

Tabel 4.27 



 

Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

No Aspek Persentase (%) 

Keidealan 

1 1. Rekayasa Media 74% 

2 2. Komunikasi Visual 80% 

3 3. Pembelajaran 75% 

 Total Aspek 76% 

 

Gambar 4.22 

Grafik Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

 

 Berdasarkan grafik diatas pada uji coba kelompok kecil didapatkan persentasi 

sebesar 74%, 80% dan 75% pada tiap aspek, hasil tersebut didapatkan dengan cara 

mengisi respon siswa kelompok kecil pada masing – masing sekolah yaitu SMA N 1 

Kotabumi, SMA N 3 Kotabumi dan SMA N 13 Bandar Lampung, sehingga pada uji 

coba kelompok kecil menghasikan total persentase sebesar 76% dan bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif dikategorikan layak 

untuk digunakan sebagai sumber belajar. 

 Hasil dari uji coba lapangan terdapat pada tabel 4.28 



 

Tabel 4.28 

Hasil Uji Coba Lapangan  

No Institusi Persentase (%) 

Keidealan 

1 SMA N 1 Kotabumi 85% 

2 SMA N 3Kotabumi 88% 

3 SMA N 13 Bandar Lampung 83% 

 Total Persentase 85,3% 

 

Grafik 4.23 

Hasil Uji Coba Lapangan 
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 Berdasarkan grafik pada uji coba lapangan yang merupakan uji coba 

keefektivan tahap akhir pada pengembangan produk, didapatkan persentase hasil 

pada uji coba lapangan pada ketiga sekolah yaitu SMA N 3 Kotabumi, SMA N 1 

Kotabumi dan SMA N 13  Bandar Lampung sebesar 88%, 85% dan 83% sehingga 

pada persentase total ketiga sekolah tersebut didapatkan rata-rata persentase sebesar 

85,3% dan pengembangan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif sangat layak untuk digunakan sebagai sumber belajar. 



 

Bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber belajar 

interaktif ini dapat membantu proses pembelajaran disekolah menjadi lebih mandiri 

dan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo dapat digunakan untuk memantau 

perkembangan peserta didik diluar sekolah karena materi, penugasan dan quis dapat 

diakses dengan mudah kapan pun dan dimana pun, dengan adanya bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo ini peneliti ingin menjawab tantangan pendidikan 

dewasa yaitu melek teknologi informasi, dimana seharusnya teknologi informasi 

dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Adapun 

kelebihan dan kekeruangan  bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif  antara lain : 

1.  Kelebihan 

a. Mudah dugunakan siswa untuk belajar mandiri ataupun berkelompok. 

b. Sebagai alternatif belajar yang menarik.  

c. Dilengkapi dengan gambar yang mendukung materi suhu dan kalor, 

ayat- ayat Al-Qur‟an, serta kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa 

berkelompok. 

d. Terdapatnya adanya ilmuan muslim sehingga menambah wawasan 

pengetahuan siswa . 

e. Bahan ajar fisik berbasis media sosial edmodo  yang dikembangkan 

mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan lebih menarik karena 

siswa di tuntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 



 

f. Penampilan fisik bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo yang 

dikembangkan memiliki perpaduan warna yang menarik. 

g. Membantu siswa dalam belajar memahami ayat al-qur‟an yang disertai 

terjemahanya. 

2.   Kelemahan  

a. Bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo yang dikembangkan 

hanya pada sub pokok bahasan pada materi suhu dan kalor. 

b. Produk ini tidak dapat digunakan pada sekolah-sekolah yang non 

muslim, serta guru non muslim karena bermuatan Al-Qur‟an dan sains.  

c.  Peneliti masih merasa produk ini masih banyak kekurangan, karena 

masih sedikitnya literatur dan pengetahuan terbatas. 

d. Produk ini tidak dapat digunakan pada sekolah –sekolah yang belum 

meiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikais yang memadai, 

karena produk bahan ajar ini hanya dapat diakses secara online. 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan proses pembelajaran maka dikembangkan bahan ajar fisika 

berbasis media sosial edmodo. Pengembangan bahan ajar fisika berbasis 

media sosial edmodo sebagai sumber belajar interaktif dilakukan dengan cara 

: 1). Mendesain atau mengkonsep bahan ajar fisika yang akan dikembangkan, 

dimulai dari membuat tema, Menentukan materi pembelajaran, pemetaan KI, 

KD dan indikator, menerapkan aturan standar pembuatan bahan ajar yaitu 

ukuran kertas A4, skala spasi 1,15,  Font 12 pt, jenis huruf Times New Roman 

dan membuat bahan ajar fisika sesuai dengan rancangan diatas, 2). Mengakses 

www.edmodo.com kemudian log in  dan mengelola edmodo dengan cara 

membuat group  pada masing – masing sekolah untuk mempermudah peserta 

didik mengakses edmodo, 3). Meng- upload  bahan ajar fisika yang telah 

dibuat pada media sosial edmodo dimasing – masing group, 4). Meng-upload 

tugas dan meng- upload quis dan menyesuaikan waktu penyelesaian tugas  

dan quis agar keterlaksanaan penyelesaian tugas dan quis berjalan dengan 

http://www.edmodo.com/


 

baik, 5). Membagikan code group  untuk masing – masing group kepada 

peserta didik, agar peserta  didik dapat mengakses, mempelajari, melakukan 

tanya jawab, berinteraksi melalui kolom komentar, mengerjakan tugas dan 

quis  pada bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai sumber 

belajar interaktif. 6). Melakukan pengecekan pada kolom “kemajuan” untuk 

melihat seberapa jauh progress yang dicapai oleh peserta didik baik pada 

pengaksesan materi maupun pengerjaan tugas dan quis sehingga 

menghasilkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo yang dapat 

mempermudah proses pembelajaran dari segi guru maupun peserta didik. 

2. Kelayakan produk bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

berdasarkan hasil validasi ahli materi didapatkan persentase sebesar 83% 

dengan kriteria “Sangat Layak” , ahli desan dengan persentase 82% dengan 

kriteria “Sangat Layak”, ahli teknologi dengan persentase 79% dengan kriteria 

“Layak” dan respon guru dengan persentase  81% dengan kriteria “Sangat 

Layak” sehingga bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif layak digunakan pada proses pembelajaran.  

 

B.   Implikasi 

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 



 

1. Adanya bahan ajar fisika berbasisis media sosial edmodo sebagai sumber 

belajar interaktif, maka proses pembelajaran akan berjalan secara mandiri 

namun tetap terkontrol dengan baik. 

2. Adanya pengembangan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo 

digunakan sebagai sumber belajar interaktif, maka pembelajaran akan 

mengikuti perkembangan teknologi sehingga teknologi informasi dan 

komunikasi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi 

pembelajaran.   

 

C.    Saran 

Dari hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pembelajaran menggunakan bahan ajar fisika berbasis media sosial 

edmodo sebagai sumber belajar interaktif dapat dikembangkan oleh guru 

secara berkelanjutan untuk mata pelajaran dan materi yang berbeda. . 

2. Dalam pembuatan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo sebagai 

sumber belajar interaktif terdapat beberapa kendala atau kesulitan yang 

mungkin bisa menjadi perbaikan bagi peneliti yang lain untuk 

mengembangkan bahan ajar fisika berbasis media sosial edmodo dengan 

materi lain, diantaranya : memperhatikan pemilihan kata dan konsep yang 

tepat, memperbanyak video pembelajaran dan evaluasi soal yang menarik. 
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Kisi-kisi Instrumen Angket Analisa Kebutuhan Guru 

Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis Media Sosial Edmodo Sebagai 

Sumber Belajar Interaktif 

No Indikator Sub Indikator No Pertanyaan 

1 Gambaran kegiatan 

peserta didik ketika 

pembelajaran 

 Pada saat 
pembelajaran 

berlangsung berjalan 

dengan baik 

 Hasil prestasi belajar 
siswa memenuhi 

kriteria ketuntasan 

minimal 

 Respon peserta didik 

terhadap proses 

pembelajaran baik 

dan berjalan dengan 

aktif  

1,2,3 

2 Gambaran bahan ajar 

yang digunakan ketika 

pembelajaran fisika  

 Proses pembelajaran 
fisika bahan ajar 

yang digunakan 

berisikan materi 

yang mudah 

dipahami 

 Bahan ajar yang 

disajikan sesuai 

denga kurikulum 

yang berlaku 

disekolah 

 Bahan ajar yang 
disajikan guru 

dikembangkan 

menggunakan 

4,5,6,7,8 



 

berbagai referensi  

 Bahan ajar dapat 

membangun 

komunikasi 

pembelajaran yang 

efektif antara guru 

dan peserta didik 

3 Gambaran 

pemanfaatan teknologi 

informasi dalam 

proses pembelajaran 

 Pembelajaran yang 

digunakan 

menggunakan 

teknologi yang 

mengikuti 

perkembangan 

zaman  

 Penggunaan bahan 
ajar menggunakan 

teknologi informasi 

sesuai dengan 

kebutuhan peserta 

didik dan tetap 

diawasi oleh guru 

9,10,11,12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL PEDOMAN PENSKORAN  

INSTRUMEN ANGKET ANALISA KEBUTUHAN PESERTA 

DIDIK 

No Indikator Respon Peserta Didik Skor 

Sifat 

Negatif 

Sifat 

Positif 

1 Perasaan Senang Sangat Setuju (SS) 1 4 

Setuju (ST) 2 3 

Tidak Setuju (TS) 3 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 1 

2 Ketertarikan Sangat Setuju (SS) 1 4 

Setuju (ST) 2 3 

Tidak Setuju (TS) 3 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 1 

3 Perhatian Sangat Setuju (SS) 1 4 

Setuju (ST) 2 3 

Tidak Setuju (TS) 3 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KISI – KISI INSTRUMEN ANGKET ANALISA KEBUTUHAN 

PESERTA DIDIK 

Indikator Sifat Butir Soal 

1. Perasaan Senang (+) 1 

 3 

(-) 2 

 4 

2. Ketertarikan (+) 7 

 8 

(-) 5 

 6 

3. Perhatian  (+) 9 

 12 

(-) 10 

 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Nama    :  

Kelas    : 

Pengantar  : Berikan tanggapan terhadap pertanyaan – pertanyaan yang 

berhubungan dengan proses belajar matematika berikut ini. 

Jawablah dengan sejujur – jujurnya. Hal ini tidak 

mempengaruhi nilai fisika yang sudah dicapai. 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Tulislah nama anda di atas pada  tempat telah disediakan. 

2. Bacalah petanyaan – pertanyaan berikut dengan seksama dan teliti. Dengan 

memberi tanda ( √ ) berdasarkan kriteria berikut : 

3. SS  = Sangat Setuju  TS  = Tidak Setuju 

ST = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan SS ST TS STS 



 

1 Saya merasa senang dengan materi pembelajaran fisika     

2 Saya tidak bosan setiap mengikuti pelajaran Fisika     

3 Saya menyukai  pelajaran fisika tanpa ada paksaan     

4 Saya tidak semangat dalam mengikuti pelajaran fisika      

5 Saya tidak tertarik dengan pelajaran fisika     

6 Saya tidak tertarik dengan bahan ajar fisika     

7 Saya antusias mengikuti proses pembelajaran fisika     

8 Saya tertarik dengan penjelasan guru fisika     

9 Saya mendengarkan dengan baik, ketika guru sedang 

menjelaskan materi pembelajaran fisika 

    

10 Saya tidak mengikuti semua kegiatan proses belajar fisika     

11 Saya  tidak mengerjakan soal latihan fisika karena sulit     

12 Saya fokus terhadap pembelajaran fisika yang sedang 

berlangsuing 

    

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 13 BANDAR LAMPUNG 

INDIKATOR PERASAAN SENANG 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1 ADELIA VINANTY 2 3 2 2 9 16 

2 ADELOLA THIARA 3 1 2 1 7 16 

3 ADHITYA MIASA 

SENGAJI 
1 2 2 2 7 16 

4 ADITYA YAF'ULU 3 2 3 2 10 16 

5 AHMAD MUKTAFI 3 2 2 2 9 16 

6 AJIE SYAHPUTRA 

HIDAYAT 
1 2 2 2 7 16 

7 ANA PUTRI DAVINA 2 2 2 2 8 16 

8 ANA PUTRI DAVINA 2 1 3 2 8 16 

9 AZZAHRA YUNIAR 2 3 3 3 11 16 

10 DHEA LOLITA 2 2 2 2 8 16 

11 DIMAS PRATAMA 3 3 3 3 12 16 

12 DITO RIFKIYANTO 2 2 1 2 7 16 



 

13 EDO RIZIK ANDO 3 2 2 2 9 16 

14 ERNAWATI 2 2 2 2 8 16 

15 HAMIDAH 1 1 2 2 6 16 

16 ILHAM RAMADAN 2 2 2 2 8 16 

17 KAYLA VIRGIANA 2 2 2 2 8 16 

18 KURNIA 1 1 2 1 5 16 

19 LATIP AFGANI 2 2 2 2 8 16 

20 LISA AGUSTINA 1 2 1 2 6 16 
JUMLAH 40 39 42 40 161 320 

PERSENTASE 50,3% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 13 BANDAR LAMPUNG 

INDIKATOR KETERTARIKAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 5 6 7 8 

1 ADELIA VINANTY 2 3 2 2 9 16 

2 ADELOLA THIARA 3 2 2 1 8 16 

3 ADHITYA MIASA 

SENGAJI 
1 2 2 2 7 16 

4 ADITYA YAF'ULU 2 2 2 2 8 16 

5 AHMAD MUKTAFI 3 2 3 2 10 16 

6 AJIE SYAHPUTRA 

HIDAYAT 
1 2 2 2 7 16 

7 ANA PUTRI DAVINA 3 2 2 2 9 16 



 

8 ANA PUTRI DAVINA 2 1 3 2 8 16 

9 AZZAHRA YUNIAR 3 3 2 3 11 16 

10 DHEA LOLITA 2 2 2 2 8 16 

11 DIMAS PRATAMA 3 2 3 2 10 16 

12 DITO RIFKIYANTO 2 2 1 2 7 16 

13 EDO RIZIK ANDO 3 2 3 2 10 16 

14 ERNAWATI 2 3 2 2 9 16 

15 HAMIDAH 1 1 2 3 7 16 

16 ILHAM RAMADAN 2 2 2 2 8 16 

17 KAYLA VIRGIANA 2 2 2 2 8 16 

18 KURNIA 1 4 1 1 7 16 

19 LATIP AFGANI 2 2 2 2 8 16 

20 LISA AGUSTINA 2 2 1 3 8 16 

JUMLAH 42 43 41 41 167 320 

PERSENTASE 52,1% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 13 BANDAR LAMPUNG 

INDIKATOR PERHATIAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 9 10 11 12 

1 ADELIA VINANTY 2 3 3 2 10 16 

2 ADELOLA THIARA 3 1 2 3 9 16 

3 ADHITYA MIASA 

SENGAJI 
1 2 3 3 9 16 



 

4 ADITYA YAF'ULU 2 1 3 2 8 16 

5 AHMAD MUKTAFI 2 2 3 2 9 16 

6 AJIE SYAHPUTRA 

HIDAYAT 
2 3 2 3 10 16 

7 ANA PUTRI DAVINA 2 2 3 3 10 16 

8 ANA PUTRI DAVINA 2 1 2 1 6 16 

9 AZZAHRA YUNIAR 2 3 2 3 10 16 

10 DHEA LOLITA 2 3 1 2 8 16 

11 DIMAS PRATAMA 3 2 3 2 10 16 

12 DITO RIFKIYANTO 1 2 1 2 6 16 

13 EDO RIZIK ANDO 3 2 3 1 8 16 

14 ERNAWATI 2 1 2 2 7 16 

15 HAMIDAH 1 1 2 3 7 16 

16 ILHAM RAMADAN 2 3 3 2 10 16 

17 KAYLA VIRGIANA 2 2 2 2 8 16 

18 KURNIA 1 2 1 3 7 16 

19 LATIP AFGANI 2 3 2 2 9 16 

20 LISA AGUSTINA 2 2 1 2 7 16 
JUMLAH 39 41 44 45 169 320 

PERSENTASE 52,8% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 3 KOTABUMI 

INDIKATOR PERASAAN SENANG 



 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1 AHMAD SALMAN 2 3 3 2 10 16 

2 AYU RAMADANI 2 1 2 1 6 16 

3 AYUNA DIAH 

AYUNINGSIH 

1 2 2 2 7 16 

4 DANI SAPUTRA 2 2 2 2 8 16 

5 DELVIRA FITRI 

RAHMADANI 

3 2 2 2 9 16 

6 DESVINA MONICA DEWI 1 2 2 2 7 16 

7 DEVI SAVITRI 2 3 3 2 10 16 

8 DIAN PRATIWI 2 3 3 2 10 16 

9 FAIRUZ IBNU AJI 2 3 3 3 11 16 

10 GRISELDA MAYA AZ-

ZAHRA 

1 2 2 2 7 16 

11 IRVAN MAULANA 2 3 2 2 9 16 

12 ISHAR R SEMBODO 2 2 1 2 7 16 

13 IVANDO SAPUTRA 3 2 1 2 8 16 

14 JELITA 2 1 2 2 7 16 

15 KENNY KANAYA 3 1 3 2 9 16 

16 LAILA MUKTI 2 2 2 2 8 16 

17 M. AMI KURNIAWAN 2 2 2 2 8 16 

18 M. ANWAR PRAYOGA 3 1 2 1 7 16 

19 M. PUTRA RAMADHAN 2 3 2 2 9 16 

20 MISYEL HABI RAMADON 2 2 3 2 9 16 

JUMLAH 41 42 44 39 166 320 

PERSENTASE 51,8% 

KATEGORI RENDAH 
 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 



 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 3 KOTABUMI 

INDIKATOR KETERTARIKAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 5 6 7 8 

1 AHMAD SALMAN 3 2 3 2 10 16 

2 AYU RAMADANI 2 1 2 2 7 16 

3 AYUNA DIAH 

AYUNINGSIH 

1 2 3 2 8 16 

4 DANI SAPUTRA 2 3 2 2 9 16 

5 DELVIRA FITRI 

RAHMADANI 

3 2 1 3 8 16 

6 DESVINA MONICA DEWI 1 3 2 2 7 16 

7 DEVI SAVITRI 2 3 3 3 11 16 

8 DIAN PRATIWI 1 2 3 2 8 16 

9 FAIRUZ IBNU AJI 2 3 3 3 11 16 

10 GRISELDA MAYA AZ-

ZAHRA 

1 2 2 2 7 16 

11 IRVAN MAULANA 2 3 2 2 9 16 

12 ISHAR R SEMBODO 2 2 1 3 8 16 

13 IVANDO SAPUTRA 3 3 1 2 9 16 

14 JELITA 2 1 2 3 8 16 

15 KENNY KANAYA 3 2 3 2 10 16 

16 LAILA MUKTI 2 2 2 2 8 16 

17 M. AMI KURNIAWAN 1 2 2 2 7 16 

18 M. ANWAR PRAYOGA 3 3 3 2 11 16 

19 M. PUTRA RAMADHAN 2 3 2 2 9 16 

20 MISYEL HABI RAMADON 2 2 3 3 10 16 

JUMLAH 40 46 45 46 177 320 
PERSENTASE 55,3% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 



 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 3 KOTABUMI 

INDIKATOR PERHATIAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 9 10 11 12 

1 AHMAD SALMAN 2 2 3 2 9 16 

2 AYU RAMADANI 2 1 2 2 7 16 

3 AYUNA DIAH 

AYUNINGSIH 

1 2 3 2 8 16 

4 DANI SAPUTRA 3 3 1 2 9 16 

5 DELVIRA FITRI 

RAHMADANI 

2 2 1 3 8 16 

6 DESVINA MONICA DEWI 2 3 2 2 9 16 

7 DEVI SAVITRI 2 3 3 3 11 16 

8 DIAN PRATIWI 1 2 2 2 8 16 

9 FAIRUZ IBNU AJI 2 3 3 3 11 16 

10 GRISELDA MAYA AZ-

ZAHRA 

1 2 2 2 7 16 

11 IRVAN MAULANA 2 3 2 2 9 16 

12 ISHAR R SEMBODO 2 2 1 3 8 16 

13 IVANDO SAPUTRA 2 3 1 2 8 16 

14 JELITA 2 1 2 2 7 16 

15 KENNY KANAYA 3 2 3 2 10 16 

16 LAILA MUKTI 2 1 2 2 7 16 

17 M. AMI KURNIAWAN 1 2 2 2 7 16 

18 M. ANWAR PRAYOGA 1 3 3 2 8 16 

19 M. PUTRA RAMADHAN 2 3 2 2 9 16 

20 MISYEL HABI RAMADON 2 2 3 3 10 16 

JUMLAH 37 45 43 45 170 320 

PERSENTASE 53,1% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 



 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 1 KOTABUMI 

INDIKATOR PERASAAN SENANG 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1 M. YAPTO SUGIANTO 1 2 3 2 8 16 

2 M. AKBAR SAPUTRA 2 2 2 1 7 16 

3 RAFLI MAULANA 1 2 3 2 8 16 

4 FAJAR ADITYA 2 2 2 3 9 16 

5 KENNY KANAYA 3 2 1 2 8 16 

6 M. AMI KURNIAWAN 1 2 2 1 6 16 

7 M. AMIN 2 1 3 2 8 16 

8 M. IRWANDI 3 3 3 1 10 16 

9 NAJJAH MUSYROFAH 2 2 3 3 10 16 

10 JOHAN IRAWAN 3 3 2 2 10 16 

11 MOHAMMAD RISKI 2 3 2 2 9 16 

12 PRIMA JAYADI SEMBIRING 2 2 3 2 9 16 

13 YOGI MEDI SAPUTRA 3 1 1 1 6 16 

14 AYU FEBRIANI 2 1 2 2 7 16 

15 LATIP AFGANI 1 1 3 2 7 16 

16 LINTANG TRI WIJAYA 2 2 2 1 7 16 

17 M ZIDANE PRATAMA 2 3 3 2 10 16 

18 MISYEL HABI RAMADON 3 1 2 1 7 16 

19 RAHMA TRI CAHYANI 2 1 2 2 7 16 

20 KARINA APRILIANTY 

PUTRI 
2 2 3 2 9 16 

JUMLAH 41 38 47 36 162 320 

PERSENTASE 50,6% 

KATEGORI RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 



 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 1 KOTABUMI 

INDIKATOR PERASAAN KETERTARIKAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 5 6 7 8 

1 M. YAPTO SUGIANTO 2 2 2 2 8 16 

2 M. AKBAR SAPUTRA 2 2 2 1 7 16 

3 RAFLI MAULANA 2 2 3 2 9 16 

4 FAJAR ADITYA 2 2 2 3 9 16 

5 KENNY KANAYA 3 2 1 2 8 16 

6 M. AMI KURNIAWAN 3 2 2 1 8 16 

7 M. AMIN 2 1 2 2 7 16 

8 M. IRWANDI 3 3 3 1 10 16 

9 NAJJAH MUSYROFAH 2 2 3 3 10 16 

10 JOHAN IRAWAN 3 3 2 2 10 16 

11 MOHAMMAD RISKI 2 3 2 2 9 16 

12 PRIMA JAYADI SEMBIRING 2 2 3 2 9 16 

13 YOGI MEDI SAPUTRA 3 2 3 1 8 16 

14 AYU FEBRIANI 2 1 2 2 7 16 

15 LATIP AFGANI 1 2 3 2 8 16 

16 LINTANG TRI WIJAYA 2 2 2 1 7 16 

17 M ZIDANE PRATAMA 2 3 3 2 10 16 

18 MISYEL HABI RAMADON 3 1 3 1 7 16 

19 RAHMA TRI CAHYANI 2 2 2 2 8 16 

20 KARINA APRILIANTY 

PUTRI 
2 2 3 2 9 16 

JUMLAH 45 41 48 36 170 320 



 

PERSENTASE 53,1% 

KATEGORI RENDAH 
 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSENTASE ANGKET MINAT PESERTA DIDIK  

SMAN 1 KOTABUMI 

INDIKATOR PERHATIAN 

 

NO Nama  No Butir Soal Jumlah Skor 

Maksimal 5 6 7 8 

1 M. YAPTO SUGIANTO 1 2 2 3 8 16 

2 M. AKBAR SAPUTRA 2 1 2 1 6 16 

3 RAFLI MAULANA 1 2 3 2 8 16 

4 FAJAR ADITYA 2 1 2 3 8 16 

5 KENNY KANAYA 1 2 2 3 8 16 

6 M. AMI KURNIAWAN 3 2 3 1 9 16 

7 M. AMIN 2 1 2 2 7 16 

8 M. IRWANDI 3 3 3 1 10 16 

9 NAJJAH MUSYROFAH 2 2 3 3 10 16 

10 JOHAN IRAWAN 1 3 2 3 9 16 

11 MOHAMMAD RISKI 2 1 2 2 7 16 

12 PRIMA JAYADI SEMBIRING 1 2 3 2 8 16 

13 YOGI MEDI SAPUTRA 3 2 2 1 8 16 

14 AYU FEBRIANI 2 1 2 3 8 16 

15 LATIP AFGANI 1 1 3 2 7 16 

16 LINTANG TRI WIJAYA 2 2 2 1 7 16 

17 M ZIDANE PRATAMA 2 3 1 2 8 16 



 

18 MISYEL HABI RAMADON 3 1 3 1 8 16 

19 RAHMA TRI CAHYANI 1 2 2 2 7 16 

20 KARINA APRILIANTY 

PUTRI 
2 1 1 3 7 16 

JUMLAH 37 35 45 41 158 320 

PERSENTASE 49,3% 

KATEGORI SANGAT RENDAH 

 

KRITERIA KELAYAKAN 

Persentase Kelayakan 

0 % - 49,99 %  Sangat Rendah 

50,00 – 59,99 % Rendah 

60,00 % -79,99 % Tinggi 

80,00 % – 100 % Sangat Tinggi 

 

 

 

 



 

REKAP NILAI SEMESTER GANJIL KELAS X 1 

SMA N 13 BANDAR LAMPUNG 

NO NAMA Nilai KKM 

1 ADELIA VINANTY 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

2 ADELOLA THIARA 60 

3 ADHITYA MIASA SENGAJI 60 

4 ADITYA YAF'ULU 70 

5 AHMAD MUKTAFI 65 

6 AJIE SYAHPUTRA HIDAYAT 64 

7 ANA PUTRI DAVINA 66 

8 ANINDIA SYIFA 76 

9 AZZAHRA YUNIAR 74 

10 DHEA LOLITA 60 

11 DIMAS PRATAMA 59 

12 DITO RIFKIYANTO 61 

13 EDO RIZIK ANDO 76 

14 ERNAWATI 64 

15 HAMIDAH 72 

16 ILHAM RAMADAN 62 

17 KAYLA VIRGIANA 73 

18 KURNIA 77 

19 LATIP AFGANI 64 

20 LISA AGUSTINA 64 

21 LUSYANA ANASTASYA PUTRI 60 

22 M. ILHAM DARMAWIJAYA 64 

23 M. MUSTAKIM 75 

24 M. QAURYAN NATA YUDHA 61 

25 MAULANA SIDIQ 64 

26 MERLINDA 64 

27 MOHAMMAD RISKI 65 

28 MUHAMMAD FATURROHMAN 74 



 

29 NOVI YANTI 70 

30 NOVRIAN ALI RAMADHAN PUTRA 81 

31 NURHAYATI 60 

32 OKTAFIA 60 

33 PUTRA AJI PANGESTU 60 

34 RENALDO SUDRAJAT S 61 

35 RISNA SHAFA AMELIA 64 

36 SIL JIHAN FAHRI 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NILAI SEMESTER X 1 SMAN 3 KOTABUMI 

NO NAMA KOGNITIF 
KKM 

1 AHMAD SALMAN 70 
70 

2 AYU RAMADANI 63 
70 

3 AYUNA DIAH AYUNINGSIH 62 
70 

4 DANI SAPUTRA 62 
70 

5 DELVIRA FITRI RAHMADANI 58 
70 

6 DESVINA MONICA DEWI 61 
70 

7 DEVI SAVITRI 70 
70 

8 DIAN PRATIWI 54 
70 

9 FAIRUZ IBNU AJI 72 
70 

10 GRISELDA MAYA AZ-ZAHRA 66 
70 

11 IRVAN MAULANA 38 
70 

12 ISHAR R SEMBODO 70 
70 

13 IVANDO SAPUTRA 70 
70 

14 JELITA 69 
70 

15 KENNY KANAYA 60 
70 

16 LAILA MUKTI 57 
70 

17 M. AMI KURNIAWAN 66 
70 

18 M. ANWAR PRAYOGA 50 
70 

19 M. PUTRA RAMADHAN 56 
70 

20 MISYEL HABI RAMADON 57 
70 

21 MUHAMAD RAAFI AZZ ZHAHIR 73 
70 

22 MUHAMMAD .DANI ARIESTAMA 33 
70 

23 MUHAMMAD ZIKRI 58 
70 

24 OLIVIA SALSABILLA 71 
70 



 

25 PUTRI ARITHIA 63 
70 

26 QORI ANDARI KUSDOVA 58 
70 

27 RIFANI JULIAN 73 
70 

28 RIMA SEPTIANI 63 
70 

29 RISKI IRAWAN 50 
70 

30 RISMAWATI KWANSIKA 70 
70 

31 SAFFANAH ZAHRA 59 
70 

32 SARAH FANIA 70 70 

 



 

 

Nilai semester Mata Pelajaran Fisika Peserta Didik kelas X.1  

SMA Negeri 13 Bandar Lampung  

No  Interval 

nilai 

Kelas VIII Jumlah 

siswa 

persentase Persentase 

komulatif 

  X.1    

1 91 – 100 0 0 0% 38,86% 

2 81 – 90 0 0 0% 

3 71 – 80 8 8 22,2% 

4 65 - 70 6 6 16,66% 

5 < 65 22 22 61,11% 61,11% 

Jumlah  36 36 100% 100% 

Sumber : Dokumen Rekap Nilai Semester Ganjil Kelas X.1 Negeri 13 

Bandar Lampung.  
 

Nilai semester Mata Pelajaran Fisika Peserta Didik kelas X.1 

SMA Negeri 3 Bandar Kotabumi 

No Interval 

nilai 

Kelas VIII Jumlah 

siswa 

persentase Persentase 

Komulatif 

  X.1    

1 92 – 100 0 0 0% 31,25% 

2 82 – 91 0 0 0% 

3 70 – 81 10 10 31,25% 

4 >70 22 22 68,75% 68,75% 

Jumlah 32 32 100% 100% 

Sumber : Dokumen Rekap Nilai Semester Ganjil Kelas X.1 Negeri 3 

Kotabumi  

 



 

Nilai semester Mata Pelajaran Fisika Peserta Didik kelas X.3  

SMA Negeri 3 Kotabumi  

No  Interval 

nilai 

Kelas VIII Jumlah 

siswa 

persentase Persentase 

komulatif 

  X.1    

1 91 – 100 0 0 0% 36,66% 

2 81 – 90 0 0 0% 

3 71 – 80 1 1 3,33 % 

4 65 - 70 10 10 33,3 % 

5 < 65 19 19 63,33% 63,33% 

Jumlah  30 30 100% 100% 

Sumber : Dokumen Rekap Nilai Semester Ganjil Kelas X.1 Negeri 3 

Kotabumi  

 

 

 


