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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Web Pembelajaran Fisika 
dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) model Borg and 
Gall yang dapat mendukung pembelajaran e-learning berbasis Web Centric Course
agar menunjang pembelajaran jarak jauh dan tatap muka pada pembelajaran mata 
kuliah Fisika Kuantum di Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung dan untuk 
mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan melalui validasi Media, validasi 
materi dan uji coba produk.

Model Borg and Gall yang digunakan terdiri dari tujuh langkah
pengembangan yakni potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk,
validasi desain, revisi desain, uji coba produk dan revisi produk. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 
angket kuesioner skala likert 1-5 dengan analisis data deskriptif kuantitatif dan 
persentase.

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa Web Pembelajaran Fisika 
yang dikembangkan melalui beberapa tahapan yakni menyiapkan akun blogger, 
membeli domain.com di idwebhost.com, menyingkronkan akun blogger dengan 
domain .com, mendesain template web, dan mendesain konten web pembelajaran 
Fisika. Hasil dari pengujian kelayakan ahli media sebesar 4,24 atau 84,8%, ahli 
materi sebesar 4,20 atau 84% dan uji coba produk sebesar 4,05 atau 81% sehingga 
rata-rata skor yang diperoleh sebesar 4,16 atau 83,2% dengan kategori “Sangat 
Layak”, sehingga produk yang dikembangan layak digunakan dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Web Pembelajaran Fisika, R&D, E-learning, Web Centric Course, 
Fisika Kuantum
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Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 
dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, 
dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami 
datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan 
mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu 
memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-
habisnya apa saja yang mereka kuasai” ( QS Al-Israa : 7 )
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ICT (Information Communication and Technology) merupakan segala 

aspek yang melibatkan teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, 

menghasilkan, serta menyebarkan informasi kepada yang  memerlukan1, dan  hal  

yang  berkaitan  dengan  sosial, ekonomi2, kesehatan,  industri, dan pendidikan. 

Dewasa ini, ICT telah menjadi salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan efektifitas serta kualitas pendidikan, dan telah menjadi poin 

penting dalam program pengembangan pendidikan nasional3, serta menjadi suatu 

hal yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran4. Pemanfaatan dalam 

pembelajaran dipercaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas  

akses  terhadap  pendidikan dan pembelajaran, dan menjawab keharusan tenaga 

pendidik dan peserta didik terhadap penggunaan ICT5, namun keberhasilan 

                                                          
1Ni Gusti Ayu Ketut Retty Retno, "Rancangan Program Sistem Presensi Pengunjung Berbasis 

ICT Di Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha," JST (Jurnal Sains dan Teknologi) 5.2 (2017),
h.5

2Muslih, Muslih, "Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT pada Lembaga Pendidikan 
Non-Formal TPQ," Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan 16.2 (2016), h.3

3Hijrah Eko Putro, and Farida Farida, "Iptek Bagi Masyarakat Optimalisasi Kompetensi & 
Kinerja Guru BK Berbasis ICT Di SMP Magelang," Warta LPM 19.2 (2017), h.145

4Syahruddin, Syahruddin, and Fien Pongpalilu, "Inovasi Pembelajaran Menulis Kreatif 
Melalui Web-Based Learning," Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP) 21.2 (2016), h.154

5Nunuk Suryani, "Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis IT," Jurnal Sejarah 
dan Budaya 10.2 (2016), h.18
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penggunaan ICT ini sangat tergantung pada sikap para tenaga pendidik dan 

peserta didik6.

Salah satu sistem pembelajaran yang berkembang dengan memanfaatkan 

teknologi ICT ini adalah e–learning7. E-learning merupakan sistem pendidikan 

yang menggunakan aplikasi elektronik8, dengan memanfaatkan jaringan internet 

sehingga disebut juga pembelajaran yang berbasis pada web (web based 

learning)9,10. E-learning dapat membawa dampak perubahan pada proses 

pembelajaran, karena interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya dilakukan 

dengan tatap muka tetapi juga menggunakan media elektronik sebagai perantara 

sehingga suasana belajar menjadi lebih menarik, visual, dan interaktif11.

Pembelajaran berbasis web ini banyak digunakan dalam pembelajaran oleh dosen

sebagai asisten12, karena sifatnya lebih inovatif dibandingan dengan media 

                                                          
6Silin Yang dan David Kwok, “A Study Of Students’ Attitudes Towards Using ICT In A Social  

Constructivist Environment,” Australasian Journal of Educational Technology, V 33 No.3 ( 2017 ), h. 
2

7Rahmi Eka Putri, "Model Interaksi Dalam E-Learning," Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF), Vol. 1. No. 1( 2015), h.8

8Sitaresmi Wahyu Handani, M. Suyanto, and Amir Fatah Sofyan, "Penerapan Konsep 
Gamifikasi Pada E-Learning Untuk Pembelajaran Animasi 3 Dimensi," Telematika 9.1 (2016), h.2

9Sains dan teknologi, “Pembelajaran Berbasis Web atau E-learning”, (on-line),  tersedia di 
https://idariana.com  (17 Maret 2017)

10Sudi Suryadi, "Prospek Sistem E-Learning Dalam Pemanfaatan Teknologi Transformasi 
Telekomunikasi Untuk Kegiatan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia," Informatika 3.1 
(2016) h.42

11Nur Jannatu Na’imah, Supartono Supartono, And Sri Wardani, "Penerapan Pembelajaran 
Berbasis Proyek Berbantuan E-Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa," Jurnal Inovasi 
Pendidikan Kimia 9.2 (2015), h.2

12Peter Brusilovsky, John Eklund, and Elmar Schwarz, "Web-based education for all: a tool 
for development adaptive courseware," Computer Networks and ISDN Systems 30.1-7 (1998), h.291
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tradisional sehingga dapat menjamin pendidikan mereka13, dan sangat efisien 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional14. Penggunaan web

pembelajaran dalam proses pembelajaran tidak berarti menggantikan 

pembelajaran konvensional, tetapi lebih memperkuat pembelajaran konvensional 

yang telah ada15, seperti ketika seorang dosen tidak dapat hadir, web pembelajaran 

dapat menjadi alternativ pembelajaran bagi mahasiswa karena bersifat on-line16.

Bahan ajar yang dikemas sebagai media belajar berbasis web merupakan salah 

satu bentuk aplikasi dari sistem yang berbasis e-learning tidak hanya mampu 

menyajikan materi belajar secara lebih menarik dan uptodate tetapi juga 

memungkinkan adanya unsur interaktif dan umpan balik antara dosen dan 

mahasiswa dalam pembelajaran17.

Sesuai dengan regulasi pemerintah dalam surat Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang 

Pemanfaatan e–learning dan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PTJJ) pada 

Pendidikan Tinggi yang berbunyi :

                                                          
13Engin Karahan, and Gillian Roehrig, "Use of web 2.0 technologies to enhance learning 

experiences in alternative school settings," International Journal of Education in Mathematics, 
Science and Technology 4.4 (2016), h.278

14Charoenchai Wongwatkit, et al., "Influence Of An Integrated Learning Diagnosis And 
Formative Assessment-Based Personalized Web Learning Approach On Students Learning 
Performances And Perceptions," Interactive Learning Environments (2016), h.1 

15Teknologi Pendidikan, E-learning, (On-Line) Tersedia di https://cecepkustandi.com/2015/
/06/29/e-learning-2/,  (diakses 13 Februari 2017)

16Elizabeth A. Beckmann dan Sango Mahanty, “The Evolution And Evaluation Of An Online 
Role Play Through  Design-Based Research,” Australasian Journal Of Educational Technology, V 32 
No.5 (2016), h.1

17Sigit Kurniawan,"Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Mata Pelajaran 
Tune Up Siswa Kelas XI TKR C SMK Pn2 Purworejo," Autotech-Pendidikan Teknik Otomotif  V7 
No.2 (2016), h.2
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Memfasilitasi pemanfaatan e-learning sebagai substitusi proses 
pembelajaran konvensional yang diwujudkan dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan melalui penggunaan berbagai media 
komunikasi dan materi ajar yang dikembangkan untuk proses 
belajar mandiri dilakukan dalam bentuk tatap muka dan jarak 
jauh18.

Berdasarkan hasil pra penelitian terhadap mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Lampung terkait penggunaan ICT 

pada media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan wawancara

terhadap salah satu dosen mata kuliah fisika kuantum memberikan informasi 

bahwa mahasiswa masih jarang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis ICT pada setiap pembelajaran dikelas. Sehingga 

mahasiswa terkesan belajar monoton dan kurang termotivasi. Khususnya pada 

mata kuliah fisika kuantum, mahasiswa membutuhkan media pembelajaran yang 

inovatif dan baru, media pembelajaran e-learning yang dapat mempermudah 

mereka dalam belajar19. Bagi seorang dosen dengan adanya penggunaan atau 

penerapan media pembelajaran e-learning (berbasis web) pada pembelajaran 

fisika akan sangat membantu kinerja mereka dalam menyampaikan materi dalam 

proses belajar mengajar, khususnya mata kuliah Fisika Kuantum. Sering 

mahasiswa menggunakan media pembelajaran pada pembelajaran mereka seperti 

menggunakan phet simulation, video interaktif, power point dan sebagainya, 

tetapi mereka sering kesulitan dalam belajar ketika diluar jam pembelajaran dan 

                                                          
18Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 

tentang Pemanfaatan e–learning dan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh  (PTJJ) pada Pendidikan 
Tinggi.

19Mahasiswa, “Angket Kuesioner Mahasiswa”, UIN Raden Intan Lampung: Pendidikan 
Fisika, 8 Februari 2017.
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juga ketika seorang dosen tidak dapat hadir didalam pembelajaran sehingga 

mereka sulit untuk belajar mata kuliah fisika kuantum secara mandiri20.

Fisika kuantum sebagai bagian dari sains merupakan bahan dasar segala 

ilmu sains.21 Fisika kuantum mempelajari partikel pada level konstanta planck, 

dan dikalangan perguruan tinggi fisika kuantum merupakan ilmu dan 

pembelajaran yang sangat sulit, karena yang dipelajari dalam fisika kuantum 

adalah ilmu yang kompleks (memerlukan pemahaman disiplin ilmu lain) sehingga 

dalam mempelajari fisika kuantum, mahasiswa dituntut untuk lebih serius dalam 

hal pembelajarannya.22 Materi yang dipelajari dalam fisika kuantum bersifat 

mikro dan abstrak, sulitnya memahami pelajaran fisika kuantum dengan hanya 

metode ceramah dan pembelajaran yang didominasi oleh seorang dosen membuat 

kurangnya terjadi sebuah interaksi antara dosen dan mahasiswa, maka dari itu 

dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan materi

tersebut sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh mahasiswa serta 

mendukung dalam belajar yang mandiri23.

Telah dilakukan penelitian–penelitian sebelumnya terkait web 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah, Rofiqoh Dewi, dengan judul 

                                                          
20Dosen, “Angket Wawancara Dosen”, UIN Raden Intan Lampung: Pendidikan Fisika, 12 

Februari 2017.
21Mislan Sasono, "Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Yang Berorientasi 

Pada Keterampilan Komunikasi Ilmiah Mahasiswa Dalam Matakuliah Fisika Kuantum." Jems Jurnal 
Edukasi Matematika Dan Sains  V2 No.2 (2015), h.2

22Sumihar Simangunsong, “Pengembangan Bahan Ajar Fisika Kuantum Berbasis Masalah 
Pada Program Studi S1 Fisika,” Diss. Unimed ( 2016 ), h.1

23Antomi Saregar, "Pembelajaran Pengantar Fisika Kuantum Dengan Memanfaatkan Media 
Phet Simulation dan Lkm Melalui Pendekatan Saintifik: Dampak Pada Minat Dan Penguasaan Konsep 
Mahasiswa." Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni  V5 No.1 (2016), h.59
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"Perancangan aplikasi e-learning berbasis website pada SMA atau SMK Dharma 

Bakti Medan," dan hasil dari pengembangannya berupa web pembelajaran dengan 

fasilitas pemberian informasi nilai24. Uschi Felix dengan judul “A Multivariate 

Analysis Of Students' Experience Of Web Based Learning”, dan hasil 

pengembangnnya berupa web pembelajaran yang menarik dan interaktif25. Dwi 

Kurniyahati dan Syamsu Rizal dengan judul ”Pengembangan Pembelajaran 

Berbasis Web Centric Course Pada Materi Stokiometri Untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Siswa di SMA Titian Teras Jambi,” dan hasil pengembangannya 

berupa web pembelajaran jarak jauh ketika pendidik tidak dapat hadir26. Hamzah 

B Uno, dan Abd Rahman, dengan judul "Pengembangan media pembelajaran IPS 

berbasis website untuk siswa kelas VII madrasah tsanawiyah negeri," dan hasil 

pengembangan berupa web pembelajaran dengan penambahan fasilitas evaluasi 

online27. Ines Nuic, dan Saša Glažar dengan judul "Chemistry in Teaching: 

Students’ Perceptions on the Use of Web-based Learning Material for Teaching 

Fundamental Chemical Concepts," dan hasil pengembangannya berupa web yang 

                                                          
24Rofiqoh Dewi. "Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Website Pada SMA/SMK 

Dharma Bakti Medan." Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) (2015), h.3
25Uschi Felix, "A multivariate analysis of students' experience of web based learning," 

Australasian Journal of Educational Technology 17.1 (2001), h.23
26Dwi Kurniawati, dan Syamsurizal Syamsurizal. "Pengembangan Pembelajaran Berbasis 

Web Centric Course pada Materi Stoikiometri untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMA 
Titian Teras Jambi," EDUSAINS 1.1 (2013), h.22

27Hamzah B Uno., dan Abd Rahman K. Ma’ruf, "Pengembangan Media Pembelajaran IPS 
Berbasis Website untuk Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri," Jurnal Teknologi Pendidikan
18.3 (2016), h.2
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berisi beberapa media dengan materi abstrak yang ditampilkan28. Dan Ardian 

Asyhari, dan Rahma Diani dengan judul "Pembelajaran fisika berbasis web 

enhanced course: mengembangkan web-logs pembelajaran fisika dasar I," dan 

hasil pengembangannya berupa web pembelajaran dengan menu diskusi online 

yang mandiri antara pendidik dan peserta didik29.

Beda penelitian yang peneliti lakukan terhadap peneliti–peneliti 

sebelumnya adalah penelitian berbasis web ini diterapkan pada jenjang 

pendidikan tingkat universitas, pada pembelajaran Fisika mata kuliah Fisika 

kuantum, web pembelajaran berisi menu pembelajaran dari kontrak kuliah, SAP 

Pembelajaran, peta konsep, konten pada setiap pertemuannya, evaluasi berbasis 

online dan juga fasilitas ruang diskusi antar mahasiswa dan juga dosen. Web

pembelajaran ini juga diintegrasikan dengan web yang dimiliki oleh pihak 

universitas dan jurusan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti menganggap perlu 

dilakukan penelitian berbasis web pembelajaran dan peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Web Pembelajaran Fisika Sebagai 

Media Pembelajaran Mata Kuliah Fisika Kuantum”

                                                          
28Ines Nuic, dan Saša A. Glažar, "Chemistry in Teaching: Students’ Perceptions on the Use of 

Web-based Learning Material for Teaching Fundamental Chemical Concepts," Kemija u industriji: 
Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 66.7-8 (2017), h.411

29Ardian Asyhari, dan Rahma Diani. "Pembelajaran fisika berbasis web enhanced course: 
mengembangkan web-logs pembelajaran fisika dasar I." Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 4.1 
(2017), h.3
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B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut:

1. ICT menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan efektifitas serta 

kualitas pendidikan

2. E-learning dapat membantu mahasiswa dalam belajar mandiri

3. Media yang dapat menjangkau kedalaman materi menjadi salah satu media 

yang dibutuhkan mahasiswa dalam belajar

4. Media dibutuhkan untuk dapat mengvisualisasikan materi pembelajaran yang 

bersifat mikro atau abstrak

5. Pembelajaran yang mandiri dibutuhkan mahasiswa untuk dapat 

mempermudah pemahaman belajar mereka.

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut:

1. Peneliti membatasi pengembangan media pembelajaran berbasis ICT pada 

media pembelajaran e-learning pada konsep pengembangan web centric 

course.

2. Peneliti membatasi pada materi pengantar fisika kuantum pada bahasan 

radiasi benda hitam, dan efek fotolistrik.

3. Penelitian dilakukan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika UIN 

Raden Intan Lampung.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengembangan web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum?

2. Bagaimana kelayakan web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran

mata kuliah Fisika kuantum digunakan dalam pembelajaran fisika kuantum?

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi kompetensi lulusan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika dan memajukan pola pikir 

peneliti, mahasiswa, dan pembaca mengenai penggunaan media web

pembelajaran Fisika.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman langsung akan pengembangan media 

pembelajaran berupa web pembelajaran Fisika pada pembelajaran Fisika

Kuantum.

b. Bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah

Menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan web

pembelajaran Fisika pada proses pembelajaran serta dapat memberikan 

motivasi belajar Fisika kepada Mahasiswa.
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c. Bagi Mahasiswa

Dapat mempermudah proses belajar, serta memenuhi kompetensi 

lulusan yang lebih berkarakter sesuai dengan tujuan Pendidikan Indonesia.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Model

Secara umum model dimaknai sebagai objek yang digunakan, sedangkan 

pemahaman model dalam penelitian mengacu pada definisi yang diungkapkan 

oleh Miarso bahwa model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis 

atau naratif dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya1.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada pengembangan model ini 

adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development).

1. Pengertian

Secara sederhana penelitian dan pengembangan di definisikan sebagai 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau menghasilkan

produk unggulan yang didahului dengan penelitian pendahuluan sebelum 

produk dikembangkan2.

Ada beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. 
Borg and gall menggunakan nama Research and Development/ R&D 
yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan. 
Richey dan Kelin, menggunakan nama Design and Development 
Research yang dapat diterjemahkan menjadi Perancangan Dan 
Penelitian Pengembangan. Thiaragajan menggunakan model 4D 
yang merupakan singkatan dari Define, Design, Development and
Dissemination. Dick and Carry menggunakan istilah ADDIE 
(Analysis. Design, Development, Implementation, Evaluation), dan 

                                                          
1Dr.Yuberti, M.Pd, “Penelitian dan Pengembangan yang Belum Diminati dan Perspektifnya”, 

Kompilasi Artikel 30 April 2016, h.18
2 Ibid, h. 13



12

Development Research, yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian 
pengembangan3.

Penelitian dan pengembangan sebelumnya dinamakan perencanaan 

dan penelitian yang merupakan kajian sistematis tentang bagaimana membuat 

rancangan, mengembangkan rancangan tersebut, dan mengevaluasinya4.

Penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah model 

pengembangan berbasis industri yang melalui beberapa tahapan dengan tujuan 

menghasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi 

tertentu, yaitu efektif, efisien dan berkualitas5.

Selain itu R&D juga bertanggung jawab dalam pengembangan produk 

dan pengawasan kualitas guna memenuhi kebutuhan pelanggan, sesuai dengan 

kemampuan produksi dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan6.

Dapat disimpulkan bahwa Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

adalah suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan atau membuat 

produk unggulan yang didalam pengembangannya dilakukan beberapa 

tahapan yang dapat menjamin dari kualitas produk yang dikembangkan.

                                                          
3Prof. Dr. Sugiyono,” Metode Penelitian dan Pengembangan,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2015), h. 28
4 Ibid.
5 Dr. Yuberti, loc.cit.
6 Prof. Dr. Sugiyono, op.cit., h.30
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2. Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan adalah:
a. The study of the process and impact of specific design and 

development effort. Penelitian tentang proses dan dampak dari produk 
yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan.

b. The study of the design and development process as whole, or of 
particular process component. Peneltian tentang perancangan (desain) 
dan proses pengembangan secara keseluruhan, atau komponen dari 
sebagian proses7.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penelitian dan 
pengembangan memiliki empat tingkat kesulitan, yaitu:
1. Melakukan penelitian tetapi tanpa menguji, 
2. Menguji tetapi tanpa melakukan penelitian,
3. Melakukan penelitian dan menguji dari sebuah produk yang ada,
4. Melakukan penelitian dan menguji untuk membuat produk baru8.

Dari empat tingkat kesulitan diatas, peneliti dalam penelitian ini

berada pada tingkat kesulitan nomor empat yaitu melakukan penelitian 

dan menguji untuk membuat produk baru baru.

3. Langkah–Langkah Penelitian

a. Borg and Gall 

Gambar 2.1 Langkah–langkah Penelitian dan Pengembangan menurut 
Borg and Gall9.

                                                          
7 Ibid., h.31
8 Ibid., h.32
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b. Thiagarajan

Thiagarajan mengemukakan bahwa langkah–langkah penelitian 

dan pengembangan disingat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan 

dari Define, design, development, and dissemination.

Gambar 2.2 langkah–langkah penelitian dan pengembangan 
menurut Thiagarajan10.

c. Robert Maribe Branch

Robert Maribe Branch mengembangkan instructional design

(desain pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan 

perpanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, And 

Evaluation.

Revisi Revisi

                                 

                                          

                Revisi                                       Revisi

Gambar 2.3 Pendekatan ADDIE untuk mengembangkan produk yang  
berupa desain pembelajaran11.

                                                                                                                                                                     
9 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2013), 

h.298
10 Prof. Dr. Sugiyono, op.cit., h.37
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d. Richey and Klein

Richey and Klein menyatakan fokus dari perancangan dan 

penelitian pengembangan bersifat analisis dari awal sampai akhir, yang 

meliputi perancangan, produksi, dan evaluasi.

Gambar 2.4 Langkah–langkah penelitian dan pengembangan
menurut Richey and Klein12.

e. Dick and Carey

Berikut ini adalah langkah–langkah pengembangan intruksional 

Dick and Carey.

Gambar 2.5 Model pengembangan instructional Dick 
and Carey13.

                                                                                                                                                                     
11 Ibid., hal.38
12 Ibid., h.39
13 Dr. Yuberti, M.Pd , Op.Cit., h. 15
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Dari banyak model–model Penelitian dan Pengembangan yang 
ada, yang secara khusus mengarahkan penelitian dan pengembangan 
dibidang pendidikan, khususnya pembelajaran adalah model R&D yang 
dikembangkan oleh Borg dan Gall. Model ini dikenal dengan model 
sepuluh langkah14.

Satu hal yang menarik, Borg & Gall menyadari betul bahwa setiap 

langkah pengembangan yang terdapat pada model Dick & Carey adalah 

prosedur yang sangat sistematis bila dibandingkan dengan model model 

pengembangan instructional lainnya15.

Hanya saja pada model Dick and Carey ditahap awal 

pengembangannya dimulai dengan “assessment” bukan “research”, yang 

dari segi cakupan masalah agak berbeda, sebab cakupan “assessment” 

lebih sempit dibandingkan dengan “research”16.

Dari beberapa metode penelitian dan pengembangan yang telah 

disebutkan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian yang di kembangkan oleh Borg and Gall.

B. Acuan Teori

1. Pandangan Al-Quran terhadap Perkembangan Teknologi

Allah SWT memberikan akal fikiran kepada manusia agar dapat di

gunakan melihat dan mentadaburi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran yang 

                                                          
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
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telah Allah ciptakan dimuka bumi, sesuai dengan firmannya dalam (Qs. Ali-

imran 190-191):

                                   

                                

                     

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami 
dari siksa neraka 17.

Allah mengajak manusia untuk berfikir dalam segala keadaan, agar ia 

dapat mengambil hikmah dari semua yang telah Allah ciptakan. Dengan 

proses berfikir manusia yang fitrah Allah hadirkan suatu ilmu pengetahuan 

yang baru dan menambah khasanah bagi manusia berupa teknologi informasi 

yang terus berkembang seiring bertambahnya pengetahuan manusia.

2. Media Pembelajaran

a. Pengertian

Media pembelajaran berasal dari dua kata yakni media dan 

pembelajaran. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media menurut

AECT (Association of Education and Communication Technology) adalah 

                                                          
17 Al-hikmah  qur’an Terjemahan (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2008),  h.75
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suatu bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Menurut Olson 

media merupakan medium sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam,

membagi, dan mendistribusikan informasi melalui rangsangan indra 

disertai dengan penstrukturan informasi18. Media bertugas membawa 

informasi berupa pembelajaran dari narasumber menuju audiens.

Belajar merupakan aktivitas interaksi aktif individu terhadap 

lingkungan sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Pembelajaran adalah 

penyediaan kondisi yang mengakibatkan proses belajar pada diri peserta 

didik. Proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan bantuan 

seorang pendidik dan dapat dilakukan secara individu. Hubungan antara 

interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar berupa media 

pembelajaran yang dapat mensinergiskan proses pembelajaran19.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu bentuk saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan dari pendidik ke peserta didik atau 

pembelajar.

b. Pemilihan dan Pemanfaatan Media

Pembelajaran yang baik memerlukan adanya perencanaan yang 
sistematis. Memilih media yang akan digunakan dalam proses 
pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik agar 
pemanfaatannya bisa efektif. Pada kenyataanya dilapangan, seorang 
tenaga pendidik sering memilih dan menggunakan media tanpa ada 
perencanaan terlebih dahulu. Pemilihan media juga harus memperhatikan 
landasan teori belajar. Dalam teori belajar terdapat beberapa kondisi dan 

                                                          
18 Yusuf hadi Miarso, Menyemai benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana,2015), h. 

392
19 Ridwan A. Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.40



19

prinsip psikologis yang perlu diperhatikan dalam memilih dan 
memanfaatkan media pembelajaran, yaitu prinsip motivasi, perbedaan 
individual, tujuan pembelajaran, organisasi, persiapan sebelum belajar, 
emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan serta 
penerapan20.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pemilihan dan 

pemanfaatan media yang tepat sangat mempengaruhi dari pelaksanaan 

pembelajaran yang terjadi didalam kelas sehingga dapat menimbulkan 

suasana belajar yang kondusif dan efektif.

c. Macam–Macam Media Pembelajaran
Seels & Glasgow membagi media berdasarkan perembangan 

teknologi, yaitu media dengan teknologi tradisional dan media dengan 
teknologi mutakhir. Media dengan teknlogi tradisional meliputi; (1) 
Visual diam yang diproyeksikan berupa proyeksi tak tembus pandang, 
proyeksi overhead, slides, film strips; (2) Visual yang tidak di proyeksikan 
berupa gambar, poster, foto; (3) audio, (4) visual dinamis; (5) media cetak;
(6) permainan; dan (7) Realita. Sedangkan media dengan teknologi 
mutakhir dibedakan menjadi; (1) Media berbasis telekomunikasi 
diantaranya adalah telekonfrence dan distance learning; (2) Media 
berbasis mikroprosesor terdiri dari CAI dan Pembelajaran berbasis web21.

Dari macam-macam media pembelajaran yang telah disebutkan di 

atas, peneliti mengembangkan media pembelajaran yang termasuk 

kedalam media berbasis mikroprosesor.

3. E–learning

a. Pengertian 

Electronic Learning atau e-learning adalah proses pembelajaran 

mandiri yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan information 

                                                          
20 Ibid.
21 Ibid., h.18
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and communication Technology (ICT), dapat juga dikatakan sebuah 

sistem pembelajaran yang memanfaatkan kelebihan–kelebihan yang 

dimiliki oleh internet, yang selama ini digunakan sebagai media transfer

ilmu pengetahuan22. E-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran 

yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka 

electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua 

bagian yaitu e yang merupakan singkatan dari electronica, dan learning

yang berarti pembelajaran. 

Beberapa definisi e-learning oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1. Dong mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar asynchronous 
melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar 
yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Rosenberg menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan 
teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan23.

Perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-learning yaitu kelas 

tradisional, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan 

untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di 

dalam pembelajaran e-learning fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar 

mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk 

pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-learning akan memaksa pelajar 

                                                          
22Rahayu, et al., "Pengukuran Kinerja Pembelajaran E-Learning di SMAN 3 Cimahi 

Menggunakan Cobit 4.1 Pada Domain Ds Dan Me," Komputika-Jurnal Sistem Komputer Unikom 3.1 
(2015), h.1

23 Asep Herman Suyanto, "Mengenal E-Learning," Www. Asep-Hs. Web. Ugm. Ac. Id (2005), 
h.1
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memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar 

membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha, dan inisiatif 

sendiri24.

Jadi e-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan jasa 

bantuan perangkat elektronik. Sehingga dalam pelaksanaannya e-learning 

menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi 

dari ketiganya.

b. Karakteristik E–learning

Terdapat beberapa karakteristik dari e-learning, antara lain:

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik; dimana guru dan siswa, 
siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat 
berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi waktu, 
ruang dan tempat.

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (media digital dan jaringan 
komputer).

3. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) 
disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa 
kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.

4. Jenis materi ajar berupa multimedia (teks, audio, video, gambar).
5. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan 

belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan 
dapat dilihat setiap saat di komputer25.

Dari beberapa karakteristik e-learning di atas dapat diketahui 

bahwa e-learning memanfaatkan pemakaian teknologi yang berhubungan 

dengan komputer dan jaringannya dengan berbagai media yang terdapat di

                                                          
24Rahmi Eka Putri, "Model Interaksi dalam E-Learning," Seminar Nasional Informatika 

(SEMNASIF), Vol. 1. No. 1( 2015), h.5
25 Ibid., h.2
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dalamnya dan dapat diakses oleh pendidik maupun peserta didik kapan 

saja dan dimana saja ketika terdapat jaringan internet.

c. Fitur E–learning

E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1.Konten yang relevan dengan tujuan belajar 
2.Menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk 
membantu belajar. 
3.Menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk 
mendistribusikan konten dan metode belajar. 
4.Pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur (synchronous) 
ataupun belajar secara individu (asynchronous) . 
5.Membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan 
belajar26.

Dari fitur-fitur yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa 

e-learning memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Manfaat E–learning

E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan 

bahan atau materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara pesrta didik 

dengan tenaga pendidik maupun antara sesama peserta didik. Peserta didik 

dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang 

menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta 

didik. Tenaga pendidik dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik ditempat tertentu 

didalam web untuk diakses oleh peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, 

guru/instruktur dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik. 

                                                          
26 Sari, Ani Oktarini. "Perancangan Media Pembelajaran Siswa Berbasis E-learning dengan 

Metode Waterfal Studi Kasus: Sman 44 Jakarta." Paradigma V17 No.1 (2016), h.65
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Untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang 

dapat diakses oleh peserta didik sakali saja dan dalam rentang waktu 

tertentu27.  

Namun demikian, sekarang ini, e-learning, digunakan juga oleh 

dosen perguruan tinggi konvensional sebagai salah satu metode mengajar 

tatap muka untuk mendukung pembelajaran yang terjadi di dalam kelas28.

Jadi dapat diketahui bahwa manfaat e-learning adalah 

mempermudah pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik 

juga digunakan di perguruan tinggi sebagai metode dalam mengajar.

e. Pengembangan E-learning

Pengembangan konsep e-learning terbagi menjdi tiga, yakni:

1. Web Course

Adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan 

diamana pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik 

sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukannya adanya tatap muka29.

2. Web Centric Course

Adalah penggunaan internet yang memadukan pembelajaran 

jarak jauh dan tatap muka. Dimana keduanya saling melengkapi30.

                                                          
27Sudi Suryadi, "Prospek Sistem E-Learning Dalam Pemanfaatan Teknologi Transformasi 

Telekomunikasi Untuk Kegiatan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia," Informatika 3.1 
(2016) h. 42

28Tri Darmayanti, Made Yudhi Setiani, dan Boedhi Oetojo, "E-learning Pada Pendidikan 
Jarak Jauh: Konsep yang Mengubah Metode Pembelajaran di Perguruan Tinggi Di Indonesia," Jurnal 
Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh V8 No.2 (2007), h. 4

29 Asep Herman Suyanto, Op.Cit, h.4
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3.  Web Enhanced Course

Adalah pengunaan internet untuk menunjang kualitas 

pembelajaran di dalam kelas31.

Dari tiga konsep pengembangan e-learning diatas, peneliti 

dalam mengembangkan produk ini menggunakan konsep web centric 

course, yakni penggunaan internet yang mendukung pembelajaran 

jarak jauh dan tatap muka.

4. Web Pembelajaran

a. Pengertian

Website atau dapat disingkat web dapat diartikan sekumpulan 

halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam 

bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video, audio dan animasi 

lainnya yang yang di sediakan melalui jalur koneksi internet32.

Menurut Zulkardi, web atau website merupakan sumber daya 

internet yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berjalan 

dengan protocol atau disebut dengan HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol)33.

                                                                                                                                                                     
30 Sains dan teknologi, “Pembelajaran Berbasis Web atau E-learning”, (on-line),  tersedia di

https://idariana.com (diakses 18 Februari 2017)
31 Asep Herman Suyanto, Loc.Cit
32 Rohi Abdullah, “Web Programing Is Esay,” (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2015), 

h.1
33Haris Kurniawan, “Pengembangan Web Support Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas 

Jurusan IPA Pokok Bahasan Trigonometri, Jurnal Pendidikan Matematika”, V11 No1 (2017), h.82
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Permana, mengatakan bahwa website merupakan suatu bentuk 

media yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun pengguna internet dalam 

menyampaikan informasi34.

Pembelajaran berbasis web merupakan pembelajaran yang 

menggunakan web browser untuk menyajikan suatu materi dan 

mendiskusikan materi tersebut.

Pembelajaran berbasis web sebagai program pembelajaran berbasis 

hypermedia yang memanfaatkan atribut dan sumber daya World Wide 

Web untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, oleh karena itu 

kemajuan pembelajaran berbasis web akan terkait dengan kemajuan 

teknologi web maupun pertumbuhan jumlah situs–situs web di dunia yang 

sangat cepat35.

Ealy menyatakan bahwa pembelajaran berbasis web merupakan 

pembelajaran yang dilakukan ketika mahasiswa bertatap muka langsung 

dengan dosen untuk beberapa kali pertemuan dan pertemuan lain melalui 

pembelajaran on-line. Pembelajaran berbasis web ini diharapkan mampu 

membantu mahasiswa dalam pemahaman materi karena mahasiswa dapat 

mengunduh sumber belajar yang lebih luas36.

Pembelajaran berbasis web dapat membantu mahasiswa dalam 
mengonstruksi konsep materi. Mahasiswa dapat mengakses informasi 
dalam dokumen yang disimpan dalam media elektronik setiap saat dan 

                                                          
34 Ibid.
35 Sutirman, M.Pd, op.cit., h.62
36Ibid.
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berulang, sehingga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk 
mengonstruksi dan memahami konsep materi. Adanya jaringan akses 
internet yang luas segala informasi dapat diakses oleh siapa saja, dimana 
saja, dan kapan saja. Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis web, 
mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi tentang materi kimia di luar jam 
perkuliahan. Hal ini menyebabkan interaksi antara mahasiswa dengan 
dosen tidak hanya terbatas pada satu lingkungan belajar37.

Jadi pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dalam mengakses pembelajaran dan 

konten yang dikemas dalam satu media pembelajaran berbasis web

sehingga dapat mempermudah dalam pembelajaran.

b. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Web

Karakteristik pembelajaran berbasis internet adalah; (1) 

Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, dimana guru dan siswa relativ

mudah berkomunikasi tanpa ada batasan yang bersifat protokoler; (2)

memanfaatkan keunggulan komputer; (3) Menggunakan bahan ajar yang 

bersifat mandiri yang disimpan didalam komputer sehingga dapat diakses 

oleh tenaga pendidik dan peserta didik kapan saja dan dimana saja; (4) 

Jadwal pembelajaran, kurikulum, dan kemajuan belajara dapat diakses 

melalui komputer38.

                                                          
37Rhamandica, et al., "Pengaruh Pembelajaran Berbasis Web Terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa Jurusan Kimia Pada Materi Kimia Inti Dengan Kemampuan Self Regulated Learning
Berbeda." Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan V1 No.10 (2016), h.2

38 Sutirman, M.Pd, Op.Cit., h.67



27

Dapat diketahui bahwa karakteristik pembelajaran berbasis web 

yakni pembelajaran yang memanfaatkan jasa teknologi seperti perangkat 

komputer dan jaringan internet dalam pengoperasiannya.

c. Landasan Desain Pembelajaran Berbasis Web
Pembelajaran berbasis web akan melibatkan beberapa landasan 

teori, yaitu teori belajar, teori system, teori komunikasi, dan teori desain 
instruksional.
1. Teori Belajar

Meliputi teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan 
konstruktivisme. Teori behaviorisme menjadi rujukan dalam 
mengembangkan desain pembelajaran khususnya dalam bentuk 
pemberian umpan balik dalam latihan soal dan petunjuk praktis dalam 
tugas. Teori kognitivisme menjadi acuan dalam mengembangkan dan 
mengorganisasi materi serta aktivitas pembelajaran. Teori 
konstruktivisme menjadi inspirasi dalam mengembangkan  ahan ajar, 
tugas dan diskusi agar mengandung muatan – muatan yang bersifat 
konstekstual dan memberikan pengalaman belajar peserta didik.

2. Teori sistem
Urutan penyajian komponen pembelajaran didesain secara 

sistematis mulai dari sajian tujuan pembelajaran, materi ajar, latihan, 
diskusi, dan tugas.

3. Teori komunikasi
Teori komunikasi menjadi dasar dalam mengemas pesan 

pembelajaran, tampilan gambar dan animasi serta perancangan 
interface.

4. Teori desain intsruksional
Pengembangkan strategi pembelajaran harus dilakukan content 

sequence and clustering. Terdapat 5 faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam mengcluster bahan ajar. Faktor–faktor tersebut 
meliputi tingkatan umur siswa, kompleksitas materi, tipe media yang 
digunakan, aktivitas belajar siswa dan waktu yang tersedia39.

Jadi, pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang 

dilandasi oleh beberapa landasan teori dalam pengembangannya 

sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran.

                                                          
39 Ibid., h.66
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d. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Web
Keuntungan penggunaan web ini antara lain; (1) memungkinkan 

siswa dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari apapun; (2) pebelajar 
dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri 
karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi 
bersifat individual; (3) kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga 
pebelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam
maupun luar lingkungan belajar; (4) sangat potensial sebagai sumber 
belajar bagi pebelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar; (5) 
dapat mendorong pebelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar;
(6) menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk
memperkaya materi pembelajaran; (7) menyediakan sumber belajar 
tambahan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka 
butuhkan; (8) isi dan materi pelajaran dapat di update dengan mudah40.

Di lingkungan perguruan tinggi, manfaat dari proses pembelajaran 

yang dilakukan dengan bantuan web tersebut adalah dapat mengatasi 

berbagai kendala dalam pembelajaran konvensional terutama keterbatasan 

materi ajar, sumber belajar dan waktu dapat di mediasi dengan bantuan 

web pembelajaran. Proses pembelajaran berbantuan website ini, bagi 

dosen dapat mengunggah peta konsep, tujuan pembelajaran dan beberapa 

pertanyaan apersepsi dalam suatu situs atau website, sehingga mahasiswa 

dapat mengaksesnya sebelum perkuliahan berlangsung. Tujuannya agar 

mahasiswa telah mempersiapkan diri sebelum kuliah berlangsung 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Melalui 

penggunaan website, mahasiswa dapat mengakses materi sesering yang 

dibutuhkan agar bias mengulang materi yang belum dipahami. 

                                                          
40 Putri, Cantia, et al., "Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Berbasis 

Web Pada Materi Biologi Semester Genap Untuk Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Batu." Skripsi 
Jurusan Biologi-Fakultas Mipa Um (2016), h.2
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Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Plous: 

The web can save time and increase convenience. One 
advantage of posting syllabi and other educational materials on the 
web is that students have 24-hr access to them. In addition, instructors 
can post Frequently Asked Questions (FAQ) web pages with 
information on grading, class assignments, study tips, and so forth 41.

5. Fisika Kuantum

a. Krisis Fisika Klasik dan Solusinya

Ilmu fisika terus berkembang dan temuan baru terus ditemukan 

tetapi beberapa fenomena fisis yang ditemukan di akhir abad ke–19 tidak 

dapat dijelaskan oleh teori mekanika klasik. Serangkaian hasil eksperimen 

menunjukkan bahwa konsep–konsep Fisika yang berdasarkan hukum-

hukum Newton tidak bisa digunakan untuk menjelaskan hasil eksperimen 

sehingga diperlukan konsep baru yang tidak sama dengan konsep fisika 

klasik. Karenanya, orang mengatakan bahwa fisika klasik mengalami 

krisis42.

1. Radiasi Benda Hitam

Bila sebuah benda dipanaskan, maka akan terlihat 

memancarkan radiasi. Dalam keadaan setimbang cahaya yang 

dipancarkan meliputi rentang seluruh frekuensi, yang mana distribusi 

                                                          
41 Diah Ika Putri, Hudiana Hernawan, “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran  Web 

Centric Course  Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Pada Mata Kuliah Embriologi Di 
Program Studi Pendidikan Biologi Stkip Garut,” Prosiding Pendidikan Biologi Fkip Universitas 
Muhammadiyah Malang ( 2015 ), h.3

42 Stephen gasiorowicz, “Quantum Physics” University Of Minnesota, h.1
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spektrumnya tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang dan 

temperatur43.

Dalam menyelidiki emisi dan absorbsi, Kirchhoff

menggunakan dua plat sejajar dan terlihat bahwa dalam keadaan 

setimbang besarnya emisi dan absorbsi sama untuk setiap , maka 

rasio J/A untuk dua plat tersebut harus sama besar. Kemudian ia 

mengamati benda hitam, yaitu sebuah benda yang mampu menyerap 

semua radiasi yang jatuh padanya, sehingga A = 1 dan J ( ,T)

merupakan fungsi yang bersifat universal44.

Untuk menyelidiki sifat-sifat J( ,T) diperlukan sumber yang 

terbaik dari radiasi benda hitam. Solusi praktis untuk keperluan ini 

dipilih benda berongga yang pada bagian dindingnya dilubangi dengan 

ukuran yang sangat kecil dan seluruh permukaan dindingnya dicat 

hitam. Radiasi akan keluar dari lubang kecil tersebut bila benda 

berongga tersebut dipanaskan pada suhu T. Bila benda hitam tidak 

memancarkan radiasi maka tidak ada apapun yang berada di dalam 

lubang karena bila ada sinar yang masuk ke dalam lubang, sinar 

tersebut akan segera terserap, Bila ada berkas cahaya yang jatuh ke 

dalam rongga juga tidak punya kesempatan untuk keluar dari rongga 

tersebut, karena benda hitam tersebut mengabsorbsi secara total maka 

                                                          
43 Ibid.,
44 Nauredine Zettili,” Quantum Physics Concepts and Application,” Jacksonville State 

University, Jacksonville, USA, 2009, h.4 



31

radiasi yang keluar darinya disebut ”Radiasi Benda Hitam”. Bila 

lubang rongga cukup kecil maka cahaya yang diabsorbsi sama dengan 

yang di radiasikan. Maka perlu dipahami distribusi radiasi dalam 

rongga yang dindingnya bersuhu T45.

Rapat energi dari radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam 

menurut teori secara klasik dideskripsikan dalam dua hukum radiasi 

yang saling bertentangan yaitu 1) Hukum radiasi yang diusulkan oleh 

Rayleigh–Jeans yang sesuai dengan hasil eksperimen hanya pada 

bagian spectrum yang mempunyai panjang gelombang yang panjang 

atau pada frekuensi yang rendah, 2) Hukum radiasi menurut Wien 

hanya sesuai dengan hasil eksperimen pada spectrum dengan panjang 

gelombang pendek atau pada frekuensi yang tinggi. Dengan muncul 

suatu konstanta baru yang disebut konstanta Planck, h, yang terkait 

dengan energy dari radiasi benda hitam, 3) Planck dapat menunjukkan 

bahwa terdapat interpolasi antara spectrum radiasi benda hitam 

menurut Rayleigh Jeans dan Wien, bahkan spectrum yang diusulkan 

Planck mencakup seluruh rentang frekuensi baik yang tercakup dalam 

spectrum Rayleigh-Jeans dan Wien, lihat skema pada gambar 2.646.

                                                          
45 Steven Holzner, “Quantum Physics For Dummies”, Indiana: Wiley Publishing  Inc, 2009, 

h.10
46 Dra. Suparmi, M.A., Ph.D,” MEKANIKA KUANTUM I”, Jurusan Fisika Fakultas MIPA 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, h.1
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Kirchhoff menunjukkan bahwa berdasarkan hukum 

Thermodinamika ke II, radiasi dalam rongga bersifat isotropis yaitu 

fluks radiasi bersifat homogen dalam seluruh bagian rongga dan dalam 

semua arah, sehingga besarnya radiasi sama untuk semua bagian 

rongga yang suhunya sama, T. Hubungan antara daya pancaran dan 

rapat energi dinyatakan sebagai47:

c

TJ
Tu

),(4
),(

 
( 1.1 )

dimana:
),( Tu  = rapat energi

),( TJ  = daya emisi / pancaran yaitu energy yang dipancarkan pada 

panjang gelombang   per satuan luas, per satuan waktu.

Rapat energi adalah besaran fisis yang hanya berarti secara teoritis, 

berdasarkan argumentasi yang sangat umum menurut Wien adalah:

                                                          
47 Steven Holzner, op. cit., h.13
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),( Tu  = -5 f(,T) (1.2)

dimana  ,f T adalah fungsi dengan variabel tunggal yang belum 

diketahui. Untuk memudahkan pembahasan pers (1.2) variabel  , panjang 

gelombang radiasi, diubah kedalam variabel  , frekuensi radiasi, dengan 

menggunakan fakta bahwa

),( Tu  = 



d

d
Tu ),(

    = 
2

),(


 c
Tu

( 1.3 )

sehingga hukum radiasi Wien pada persamaan (1.2) dapat ditulis menjadi;

),( Tu  = 







T

v
gv .3

( 1.4 )

Implikasi dari hukum ini, yang diperkuat oleh hasil eksperimen yang 

ditunjukkan pada gambar (1.2) adalah:48

1. Dengan diketahuinya distribusi spektrum radiasi benda hitam pada 

temperatur tertentu, distribusi spektrum pada temperatur yang lain dapat 

ditentukan dengan persamaan (1.4).

2. bila ( ) atau ( )f x g x dari fungsi di atas mempunyai harga maksimum untuk 

x > 0, maka max yaitu harga  pada ),( Tu    maksimum, dapat dinyatakan 

sebagai:

max

b

T
  , b adalah konstanta umum.

                                                          
48 Ibid.,
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Wien memprediksikan g
T

 
 
 

mempunyai bentuk
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 ( 1.5 )

Pada tahun 1900, Rayleigh mengusulkan hukum radiasi yang 

dijabarkannya dalam bentuk persamaan:

),( Tu  = kT
c

T
3

28  ( 1.6 )

k = konstanta Boltzmann = 1,38 x 10-16 erg/derajat.

2. Hukum Radiasi Rayleigh-Jeans

Pers (1.6) dapat dijabarkan dengan meninjau rapat radiasi dari 

medan radiasi yang dalam keadaan kesetimbangan thermodinamik 

dimana rata-rata energi satu gelombang EM setiap satu derajat 

kebebasan adalah 
2

1
kT. Berdasarkan pers d’Alembert49:

  0),(
1

2

2

2
2  trA

dt

d

c
  (1.7)

Persamaan differensial pada pers. (1.7) dapat diselesaikan 

dengan metode pemisahan variabel, yaitu dengan memisalkan 

)()(),( tTrAtrA  dan bila dimasukkan ke dalam pers. (1.7) akan 

diperoleh

                                                          
49 Ibid.,  
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      Dan bila pers (1.7a) dibagi dengan A(r)T(t) diperoleh 
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Pada pers (1.7b) terdapat dua differensial orde 2 dengan variabel 

yang berbeda, posisi dan waktu, maka keduanya harus sama dengan 

konstanta, -k2,  sehingga diperoleh dua penyelesaian dengan variabel yang 

sudah terpisah, yaitu merupakan fungsi posisi dan fungsi waktu saja, 

(1)  )(
1 2 rA
A

-k2 atau 0)()( 22  rAkrA       (1.7c)

yang penyelesaiannya tergantung pada bentuk fungsi vektor medan A(r), 

dan

(2) 2
2

2

2

1
kT

dt

d

Tc
 atau  022

2

2

 Tck
dt

Td
yang mempunyai penyelesaian   

T = C exp {ikct} = C exp{ it}               (1.7d)

Vektor potensial yang merupakan fungsi posisi dan waktu dapat 

dituliskan kembali sebagai A(r,t) =A(r) exp(it)  yang terurai menjadi dua 

komponen yaitu

A(r,t) =A(r) cos(t) dan A(r,t) =A(r) sin(t)

dimana 
c

k


 dan pers ( 1.7 ) menjadi

  0)(
2

2
2  rA

c


atau   0)(22  rAk (1.8)

Karena didalam kubus tak ada muatan, maka berdasarkan Coulomb gauge, 
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div A = A. = 0 (1.9)

Kondisi yang dideskripsikan menurut persamaan (1.9) ekivalen 

dengan arah rambatan gelombang bidang dalam kotak. Untuk setiap 

vektor gelombang  k, ada dua komponen amplitude A yang saling tak 

tergantung (terdapat dua arah polarisasi) dari vektor potensial, yaitu :

A(r) = A sin (k.r)  atau A(r) = A cos (k.r)  

dan  dari kondisi A.k = 0  diperoleh 0 zzyyxx kAkAkA

dimana
2

2
2222

c
kkkk zyx




Dengan menggunakan kondisi bahwa komponen tangensial dari vektor 

medan A berharga nol pada permukaan pemantul yaitu dinding kubus 

bagian dalam, maka komponen vektor gelombang kx, ky, dan kz dapat 

dijabarkan dari komponen vector yang memenuhi kondisi di atas yaitu50:

A sin (k.r) =0

yang menghasilkan

sin (kx x) =0, sin (ky y) = 0, sin (kz z) = 0

dan dari masing-masing persamaan memberikan harga


a

n
k x

x       
a

n
k y

y    
a

n
k z

z  , dimana nx, ny, nz = 1,2,3,…

Bilangan nx, ny, nz dibatasi hanya untuk bilangan positif bulat saja karena 

kita hanya mendiskusikan gelombang stasioner  yang terkungkung dalam 

                                                          
50 Dra. Suparmi, M.A., Ph.D, loc. Cit.
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kubus yang berada dikuadran pertama (dibatasi oleh sumbu-sumbu  x, y, 

dan z positif).

Setiap titik kisi mewakili satu eigen frekuensi. Dengan menggunakan 

geometri bola kita dapat menentukan banyaknya eigenfrekuensi 

(gelombang EM) dari vektor medan A(r,t)  tersebut yang terletak dalam 

daerah 
8

1
bagian bola yang jari-jarinya terentang dari n sampai n + dn, 

yaitu

dN’ = 
8

1
.4n2dn                                           (1.10)

Karena 2
2

2
2 

a

n
k  , maka  

dN’ = dk
a

k
23

3
2 


= 


d
c

V 2
322

         (1.11)

dimana V = a3 adalah volume kubus. Untuk setiap satu gelombang EM 

mempunyai 2 arah polarisasi dan masing-masing polarisasi mempunyai 

energy 
2

1
kT , maka banyaknya eigenfrekuensi total dan  besarnya energy 

persatuan volume per satuan sudut ruang adalah

d

dN
=  2

32


 c

V
(1.12)

dan

Vd

dE
= u (T)  = kT

d

dN

V 
1

= 2
32


 c

kT
(1.13)

Berdasarkan penjabaran hubungan antara rapat energy u (T)   dan 

intensitas J dapat diperoleh  
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J(T) =  



8

)( Tcu

          = 2
238


 c

kT
(1.14)

Pers (1.14), merupakan persamaan dari Hukum radiasi menurut Rayleigh-

Jeans, dan sesuai dengan hasil eksperimen hanya untuk frekuensi  yang 

rendah saja karena untuk frekuensi tinggi, yaitu bila  mendekati harga ~ 

(tak terhingga) rapat energi menjadi.

Persamaan (1.6) adalah sesuai dengan hasil penjabaran yang ditunjukkan 

pada pers (1.13)51.

3. Hukum Radiasi Menurut Planck

Seperti definisi yang telah didiskusikan pada hukum radiasi menurut 

Rayleigh-Jeans bahwa 

Vd

dE
= u (,T)   atau 

V

E
=   dTu ),( (1.15)

adalah rapat energy GEM di dalam dari benda berongga yang dindingnya 

dipertahankan pada suhu yang tetap dan homogen T serta radiasinya 

bersifat isotropic dan tak terpolarisasi. Energi radiasi dalam benda 

berongga dapat diinterpretasikan sebagai energy medan elektromagnetik 

pada frekuensi resonansi dalam rongga. Bila rongga tersebut volumenya 

V, banyaknya gelombang EM yang beresonansi dalam rentang frekuensi 

                                                          
51 Ibid.
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d adalah dN dan masing –masing GEM mempunyai energi rata-rata 

),( T , maka energy total yang terkandung dalam rongga adalah52

V u (,T) d =   
d

dN
),( T d           (1.16)

Bila  dari pers (1.12) dimasukkan ke dalam (1.16) maka besarnya  rapat 

energi  u (,T) adalah

u (,T) =  2
32

),( 



c

T
                  (1.17)

Karena gelombang EM yang beresonansi (eigenosilasi) adalah harmonic 

dan setiap eigenosilasi mempunyai dua arah polarisasi, dan dengan 

menerapkan prinsip ekuipartisi energi seperti dalam thermodinamik 

dinana rerata energy untuk masing-masing eigen osilasi adalah    

kT , (1.17a)

maka besarnya rapat energi yang sesuai dengan perumusan Rayleigh 

Jeans adalah

u (,T) =  2
32


 c

kT
                                                  (1.18)

Untuk harga 
kT


yang kecil pers (1.18) sesuai dengan hasil eksperimen,

tetapi bila frekuensi cukup besar maka perumusan tersebut tidak bisa di

aplikasikan.

Kemudian Planck merubah definisi rata-rata energy per eigen 

osilasi dari GEM dinyatakan pada pers (1.18a) sebagai
                                                          

52 Stephen gasiorowicz, Loc., Cit.
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 n dimana n = 1, 2 , 3, …. (1.18b)

Besarnya energi rata-rata dalam suatu sistem yang berada dalam 

kesetimbangan thermodinamik dapat diperoleh dengan statistika 

sederhana, yaitu










n

kT
n

kT
n

n

n

e

e

/

/




 (1.19)

Kita misalkan 
kT

1
dan 




 nn e

d

d
en

  , maka besarnya rata-

rata energi di atas dapat dituliskan menjadi
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n
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e
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kTe 





     (1.20)

Dengan memasukkan pers ( 1.20 ) kedalam pers ( 1.17 ) diperoleh
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1
),(

/

3

32 


kTec
Tu 








      (1.21)

Untuk harga 
kT


yang sangat kecil bentuk  kTe



dapat didekati dengan 

harga 1 +  
kT


sehingga nilai rata-rata energy menjadi  kT yang 

besarnya sama dengan energy yang ditentukan secara klasik, yaitu pers 

(1.21) menjadi pers (1.14).

Tetapi bila harga 
kT


sangat besar maka kTe



-1 = kTe


dan  

kTe


Dan diperoleh hukum radiasi menurut Wien sebagai

kTe
c

Tu
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),( (1.22)

yang mana persamaan (1.22) sesuai dengan pers (1.5)

Faktor ( kTe


-1)-1pada pers (1.20) dapat diinterpretasikan sebagai 

banyaknya foton dengan energy per foton sebesar  dalam sistem 

tersebut. Hypotheses Planck tentang energy osilator harmonic yang 

besarnya E = n bertentangan dengan ide intuitif osilasi. Namun 

prediksinya mengenai koreksi kuantisasi energy pada osilator harmonik 

dengan memunculkan bilangan kuantum h (yang merupakan konstanta 

Planck) pada kuantisasi energy untuk siatem mikroskopik, dimana h = 
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konstanta Planck = 6,63 x 10-27 erg sec. mendorong munculnya era teori 

Fisika Modern yang disebut sebagai Teori Kuantum53.

4. Hukum Stefan-Boltzmann 

Marilah kita tinjau besarnya distribusi spectral foton (distribusi energy 

menurut Planck), 
)(

1

d

dE

V
, yang lolos dari celah sempit pada sebuah 

rongga yang berisi foton. Karena foton adalah partikel yang berspin 1 dan 

banyaknya foton yang berenergi E pada temperature T menurut distribusi 

Bose-Einstain dinyatakan sebagai

  11  kT
BE ef



(1.23)

Besarnya energi untuk satu foton menurut Planck ,   , maka pers 

(1.23) dapat ditulis menjadi

  11  kT
BE ef



(1.23a)

Jumlah total foton dalam rongga dalam interval frekuensi d sama 

dengan hasil kali antara jumlah foton untuk energy tertentu fBE dengan 

kerapatan states (keadaan ) per interval frekuensi, 
d

dN
, yang dinyatakan 

sebagai

d

dn
= 

d

dN
fBE = 

1exp(

1
32

2


kT

c

V





      (1.24)

                                                          
53 Dra. Suparmi, M.A., Ph.D, Op. Cit., h. 5
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Dan besarnya energy total dalam rongga sama dengan jumlah total foton

dalam rongga dikalikan dengan energy per foton, yaitu

E = 


d
d

dE



0

=  


 d
d

dn




0

                (1.25)

= 


0 1)exp(

1
32

2


kT

c

V





d      

Untuk menyelesaikan integral pada pers (1.25), dimisalkan 
kT


= x, 

sehingga d dx
kT


dan pers (1.25) dapat ditulis menjadi

E = 
1323

344

0 


xe

dx

c

xTk
V


   =   

33

424

15 c

TVk




    (1.25a)

dimana 
1

3

0 


xe

dxx
= x

x

e

dxex




 1

3

0

                                   = dxeex
n

n

nxx 
 





0 0

3

                                   = dyey
n

y
n

n






  0

3

0
4)1(

1
      (1.25b)

dan integral pada persamaan (1.25b) tidak lain adalah fungsi )3( yang 

besarnya = 3! =6, dan 
90)1(

1 4

0
4









n

n n
(1.25c)

Besarnya rapat energy berdasarkan pers (1.25a) adalah 

dV

dE
= 

V

E
= 4aT (1.25d)

dimana  
33

42

15 c

k
a




 = 

c

4
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Besarnya radiasi (intensitas) yang dipancarkan dari rongga lewat celah 

sempit adalah

P = 
dV

dEc

4
= 4T      (1.26)

Persamaan (1.26) merupakan hukum radiasi menurut Stefan-

Boltzmann.54

5. Hukum Pergeseran Wien

Bila distribusi energy menurut Planck mencapai harga maximum, maka 

harga panjang gelombang foton yang energinya maksimum tersebut dapat 

ditentukan dengan mengenolkan turunan pertama terhadap frekuensi dari 

distribusi energy Planck, pada pers (1.21).

d

d
( 

)(
1

d

dE

V
) =

d

d
{ 

1)exp(

1
32

3


kT

c 





} =0    (1.27)

1)exp(

13
32

2


kT

c 





+ (-1)
2

32

3

}1){exp(

)exp(


kT

kTkT
c 











= 0

atau

2
32

2

}1){exp(

1


kT

c 





{ kTkT e
kT

e
  


 )1(3 } =0    (1.27a)

maka       kTkT e
kT

e
  


 )1(3 = 0,  sehingga diperoleh

1)
3

1( 
kT

e kT 




(1.27b)

                                                          
54 Nauredine Zettili, Loc. Cit.



45

Untuk memperoleh harga  maximum, pers (1.27b) harus diselesaikan 

secara numerik atau secara grafik. Harga  maksimum merupakan titik 

potong antara grafik 

y(x) = xe dan  y(x) = 1)
3

1( 
x

dimana x = 
kT


. Bila harga x maksimum 

maka harga  juga maksimum, yaitu xmaks = 
kT

maks
= 

kT

c

maks
2



sehingga

besarnya 
maks

maks kx

hc
T  berdasarkan grafik adalah 

3,0Tmaks cm K = konstan

(1.28)
Pers (1.28) menunjukkan bahwa panjang gelombang pada saat intensitas 

spectrum radiasi benda hitam maksimum, makin tinggi suhu benda 

hitam, besarnya panjang gelombang maks makin kecil atau panjang 

gelombang maks berbanding terbalik dengan suhu benda hitam, dan 

pers (1.28) disebut hukum Pergeseran Wien55.

b. kuantisasi Cahaya

Untuk menjelaskan fenomena fisis yang disebabkan oleh cahaya, 

dua sudut pandang cahaya telah menyatu yaitu cahaya dipandang 

sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Beberapa sifat cahaya 

seperti cahaya merambat pada garis lurus dan peristiwa pemantulan 

                                                          
55 Dra. Suparmi, M.A., Ph.D, Op. Cit. h. 10
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dapat dijelaskan dengan teori tersebut, tetapi gejala interferensi hanya 

dapat di jelaskan dengan teori gelombang.

Keberhasilan teori elektrodinamik Maxwell, yang 

menginterpretasikan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, 

memperkuat pandangan bahwa cahaya sebagai gelombang. Kemudian 

dengan penemuan efek fotolistrik oleh Heinrich Hertz, dalam tahun 

1887, mendorong munculnya pandangan bahwa cahaya sebagai partikel

atau gelombang, yang mana tergantung pada jenis eksperimen yang 

ditinjau. Partikel cahaya adalah kuantum cahaya atau foton, keberadaan 

bersama antara gelombang dan partikel disebut dualisme partikel 

gelombang.

Berikut ini beberapa hasil eksperimen yang hanya dapat 

dijelaskan dengan kuantum cahaya;

1. Efek Fotolistrik

Terlemparnya elektron dari permukaan logam yang disinari 

dengan cahaya disebut efek fotolistrik. Dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai contoh berupa suara dubbing film dengan bantuan elektronika 

yang direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran 

keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca melalaui proses 
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efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan 

amplifayer tabung sehingga menghasilkan film bersuara56.

Eksperimen yang dilakukan oleh Philipp Lenard menunjukkan 

bahwa energi elektron yang terlempar dari permukaan logam 

ditentukan oleh frekuensi radiasi yang jatuh ke logam, lihat gambar 

2.7,

Bila cahaya monokromatik diradiasikan kepermukaan logam 

ditunjukan pada gambar 2.7 maka dihasilkan elektron bebas dengan 

energi tertentu.Dengan naiknya intensitas radiasi menyebabkan 

naiknya emisi elektron yang dibebaskan dan tak mengubah energi 

elektron. Fenomena ini berlawanan dengan teori gelombang klasik, 

dimana energi gelombang ditentukan oleh intensitasnya. Bila berkas 

foton dengan energy E = ћ jatuh pada permukaan logam sehingga 

menyebabkan elektron pada kulit bagian dalam terionisasi, maka 

                                                          
56 Ibid.

Gambar 2.7 Pengukuran Efek Fotolistrik dengan rangkaian 
sederhana Cahaya menyinari permukaan logam sehingga 
membebaskan elektron (0v) yang bergerak menuju plat

Plat kolektor Plat logam



48

elektron yang terionisasi akan bergerak menuju anoda dengan 

kecepatan elektron:

υ = 
(ℏ Φ)

(1.3a)

dimana  = fungsi kerja yaitu energy ikat e dengan inti. Besarnya 

beda potensial yang menyetop e bergerak

v = 
ℏ Φ

(1.3b)

e = 1,6.10-19C

Dari gambar (2.7) dapat dilihat bahwa elektron bergerak makin cepat 

bila energi foton makin besar.

Bila dilakukan eksperiment dengan gelombang polikromatik yang 

bervariasi frekuensinya (cahaya merah, hijau, biru, dll), maka energi 

elektron yang terbebaskan berbanding lurus dengan frequensi radiasi 

foton yang dijatuhkan pada permukaan logam, lihat gambar 2.8,

Gambar 2.8 Grafik energi elektron bebas sebagai fungsi dari frekuensi 

cahaya yang membebaskan elektron.

E

a
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Dari gambar 2.8 dapat disimpulkan bahwa,

� ∝ (�+��)                 (1.4a)

Faktor kesebandingan b yang ditemukan dari percobaan 

merupakan konstanta Planck dibagi 2 , 
2

h
b


   , maka

� = ℏ(�−��) = ℎ(�−��)     (1.4b)

Einstein menginterpretasikan fenomena ini sebagai postulat kuantum 

cahaya diskrit (foton) dengan energi sebesar ℏ� untuk setiap satu foton. 

Semakin banyak jumlah foton yang jatuh pada permukaan logam semakin 

banyak  jumlah elektron terbebas dari ikatan inti.

Dalam percobaan ini, frekuensi batas (ambang) a tergantung 

pada jenis logam yang disinari. Cahaya yang diradiasikan ke permukaan 

logam dengan frekuensi lebih rendah  dari frekuensi ambang tidak 

menyebabkan elektron terbebas dari permukaan logam. Dengan demikian 

diperlukan foton dengan energi tertentu terkecil yang dapat membebaskan 

elektron. Energi terkecil dari foton disebut energi ambang. Kuantum 

cahaya yang dipostulatkan untuk memahami fenomena efek fotolistrik 

bergerak dengan kecepatan cahaya. Maka menurut teori relativitas 

Einstein, massa diam foton adalah nol. Dengan demikian diperoleh 

persamaan energi total pada peristiwa efek foto listrik yaitu energi foton 

sama dengan  energi relativistik dari elektron yang terdepak keluar dari 

inti yaitu
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   222 2 2 2
oE m c p c   (1.5)

dimana, k angka gelombang
c


  , dan

p k
c


  

(1.6)

Arah momentum foton searah dengan arah rambatan gelombang cahaya, 

maka57

p k


 (1.7)

C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap yang peneliti lakukan 

terkait web pembelajaran telah dilakukan, Rofiqoh Dewi, dengan judul 

"Perancangan aplikasi e-learning berbasis website pada SMA atau SMK Dharma 

Bakti Medan," dan hasil dari pengembangannya berupa web pembelajaran dengan 

fasilitas pemberian informasi nilai58. Uschi Felix dengan judul “A Multivariate 

Analysis Of Students' Experience Of Web Based Learning”, dan hasil 

pengembangnnya berupa web pembelajaran yang menarik dan interaktif59. Dwi 

Kurniyahati dan Syamsu Rizal dengan judul ”Pengembangan Pembelajaran 

Berbasis Web Centric Course Pada Materi Stokiometri Untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Siswa di SMA Titian Teras Jambi,” dan hasil pengembangannya 

                                                          
57 Ibid. 
58Rofiqoh Dewi. "Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Website Pada SMA/SMK 

Dharma Bakti Medan." Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) (2015), h.3
59Uschi Felix, "A multivariate analysis of students' experience of web based learning," 

Australasian Journal of Educational Technology 17.1 (2001), h. 23
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berupa web pembelajaran jarak jauh ketika pendidik tidak dapat hadir60. Hamzah 

B Uno, dan Abd Rahman, dengan judul "Pengembangan media pembelajaran IPS 

berbasis website untuk siswa kelas VII madrasah tsanawiyah negeri," dan hasil 

pengembangan berupa web pembelajaran dengan penambahan fasilitas evaluasi 

online61. Ines Nuic, dan Saša Glažar dengan judul "Chemistry in Teaching: 

Students’ Perceptions on the Use of Web-based Learning Material for Teaching 

Fundamental Chemical Concepts," dan hasil pengembangannya berupa web yang 

berisi beberapa media dengan materi abstrak yang ditampilkan62. Dan Ardian 

Asyhari, dan Rahma Diani dengan judul "Pembelajaran fisika berbasis web 

enhanced course: mengembangkan web-logs pembelajaran fisika dasar I," dan 

hasil pengembangannya berupa web pembelajaran dengan menu diskusi online 

yang mandiri antara pendidik dan peserta didik63.

Rencana yang peneliti lakukan pada penelitian dan pengembangan ini

adalah diterapkan pada jenjang pendidikan tingkat universitas, pada pembelajaran 

fisika mata kuliah fisika kuantum, web pembelajaran berisi menu pembelajaran 

dari kontrak kuliah, SAP Pembelajaran, peta konsep, konten pada setiap 

                                                          
60Dwi Kurniawati, dan Syamsurizal Syamsurizal. "Pengembangan Pembelajaran Berbasis 

Web Centric Course pada Materi Stoikiometri untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMA 
Titian Teras Jambi," EDUSAINS 1.1 (2013), h. 22

61Hamzah B Uno., dan Abd Rahman K. Ma’ruf, "Pengembangan Media Pembelajaran IPS 
Berbasis Website untuk Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri," Jurnal Teknologi Pendidikan
18.3 (2016), h.2

62Ines Nuic, and Saša A. Glažar, "Chemistry in Teaching: Students’ Perceptions on the Use of 
Web-based Learning Material for Teaching Fundamental Chemical Concepts," Kemija u industriji: 
Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 66.7-8 (2017), h.  411

63Ardian Asyhari, dan Rahma Diani. "Pembelajaran fisika berbasis web enhanced course: 
mengembangkan web-logs pembelajaran fisika dasar I." Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 4.1 
(2017), h.3
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pertemuannya sampai 16 kali pertemuan, evaluasi berbasis online dan juga 

fasilitas ruang diskusi antar mahasiswa dan juga dosen. Website pembelajaran ini

juga di integrasikan dengan website yang dimiliki oleh pihak universitas dan 

jurusan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 

D. Desain Model

Web Pembelajaran Fisika

Menu Navigasi

Home Informasi

Pendidikan 
Fisika

Profil

Sejarah

Struktur

Visi Misi

Berita 
Terbaru

Berita 
UIN

Siakad 
Mahasiswa

Siakad 
Dosen

Fisika Universitas

Fisika 
Kuantum

Kontrak 
Kuliah

Peta 
Konsep

Silabus

SAP

Konten    
(1-16)

Nilai

Materi

PPT

Phet

Video

Evaluasi

Ruang 
Diskusi

Publikasi Mahasiswa 
Bimbingan

Jurnal 
Ilmiah

Jurnal 
Bereputasi

Artikel

Sang 
Pembelajar

Gambar 2.9 Desain Model yang di Kembangkan
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan web pembelajaran Fisika 

sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum

2. Untuk mengetahui kelayakan web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum dalam pembelajaran Fisika 

kuantum.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengembangan di laksanakan di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Program Studi Pendidikan Fisika pada tanggal 21 April

2017 sampai tanggal 21 Mei 2017.

C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Penelitian dan pengembangan di laksanakan di Universitas Islam  Negeri 

Raden Intan Lampung Program Studi Pendidikan Fisika.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdiri sejak 26 oktober 

1968 dengan nomor surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 

187/168. Lokasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berada di Jalan 

Letkol H. Endro Suratmin Sukarame kota Bandar Lampung. Universitas Islam
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Negeri Raden Intan Lampung saat ini berada di bawah kepemimpinan Bapak 

Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

terdiri dari lima fakultas yakni: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas 

Ushuludin (FU), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Fakultas 

Syariah (FS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pendidikan Fisika 

terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jumlah mahasiswa aktif 

kuliah kurang lebih 500 mahasiswa.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Research and Development 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut1. Penelitian ini menggunakan 

Model penelitian dan pengembangan (research and development) Borg & Gall 

yang di modifikasi oleh Sugiyono.

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan 

dalam lembaga pendidikan. Tahapan penelitian dan pengembangan model 

penelitian dan pengembangan (research and development) Borg & Gall yang 

dimodifikasi oleh Sugiyono adalah sebagai berikut:

                                                          
1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012). Cet 

15, h.407 



55

Potensi dan 
Masalah

Pengumpulan 
Informasi

Validasi Desain

Revisi 
Desain

Revisi
Produk

Uji Coba Produk

Revisi Produk
Pemakaian

           
Gambar 3.1 Metode Research and Dovelopment (R & D) model Borg and Gall2.

E. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan Media

Penelitian ini menggunakan model research and development (R&D)

dengan metode yang digunakan yakni Borg and Gall yang di adopsi oleh 

Sugiyono. Tahapan penelitian tersebut meliputi potensi dan masalah, 

pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba 

desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. 

Pengembangan media web pembelajaran fisika sebagai media pembelajaran 

mata kuliah fisika kuantum akan dilakukan hanya sampai tahap ketujuh yaitu 

revisi produk.

1. Potensi dan Masalah 5. Revisi Desain

2. Pengumpulan Informasi 6. Uji Coba Produk

3. Desain Produk 7. Revisi Produk

4. Validasi Desain

                                                          
2Ibid. h. 298

Desain 
Produk

Uji Coba 
Produk

Produk Massal



56

Pra Penelitian Angket

Kuiseoner 
Mahasiswa

Wawancara 
Dosen Potensi dan 

Masalah
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Fisika Kuantum

JurnalBuku Internet
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yang Relevan
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Web Pembelajaran Fisika Sebagai Media Pembelajaran 
Mata Kuliah Fisika Kuantum

Mendesain Web Mendesain Materi

Ahli Media Ahli Materi

Tidak Valid 

Angket Validasi

Valid 

Revis Ahli Media Revisi Ahli Materi

Valid

Uji Coba Terbatas

Angket Respon Mahasiswa

Revisi Media Web Pembelajaran Fisika Sebagai Media 
Pembelajaran Mta Kuliah Fisika Kuantum

Revisi Produk

Uji Coba 
Produk

Revisi Desain

Pengumpulan 
Informasi

Desain 
Produk

Validasi 
Desain

Gambar 3.2 Alur Tahapan Penelitian Dan Pengembangan Web Pembelajaran Fisika 
Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Fisika Kuantum
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Buka http://blogger.com

Daftar dan Buat Akun http://antomisaregar.blogspot.com

Buka http://idwebhost.com

Daftar dan Beli Domain .Com

antomisaregar.com

Blogger
http://antomisaregar.blogspot.com

Idwebhost 
antomisaregar.com

Singkronisasi 

http://www.antomisaregar.com

Desain Web

Buka http://themephoxe.com

Download themplate

Pasang themplate

Buat menu navigasi utama 

Desain Isi Web Dengan 
Konten Pembelajaran

Desain Tampilan Awal Web

Web Pembelajaran Fisika Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Fisika 
Kuantum

Gambar 3.3 Alur Tahapan Pengembangan Media Web Pembelajaran Fisika Sebagai 
Media Pembelajaran Mata Kuliah Fisika Kuantum.
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1. Potensi dan Masalah

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan menjadi

nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang   

diharapkan dengan yang  terjadi3. Masalah pun dapat menjadi potensi apabila

kita dapat mendaya gunakannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian terhadap mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Lampung terkait penggunaan ICT 

pada media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dan wawancara 

terhadap salah satu dosen mata kuliah fisika kuantum memberikan informasi 

bahwa mahasiswa masih jarang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis ICT pada setiap pembelajaran 

dikelas. Sehingga mahasiswa terkesan belajar monoton dan kurang termotivasi. 

Khususnya pada mata kuliah Fisika kuantum, mahasiswa membutuhkan media 

pembelajaran yang inovatif dan baru, media pembelajaran e-learning yang 

dapat mempermudah mereka dalam belajar4. Bagi seorang dosen dengan 

adanya penggunaan atau penerapan media pembelajaran e-learning (berbasis 

web) pada pembelajaran Fisika akan sangat membantu kinerja mereka dalam 

menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar, khususnya mata kuliah 

Fisika kuantum. Sering mahasiswa menggunakan media pembelajaran pada 

pembelajaran mereka seperti menggunakan phet simulation, video interaktif, 

                                                          
   3Ibid. h. 299

4Mahasiswa, “Angket Kuesioner Mahasiswa”, UIN Raden Intan Lampung: Pendidikan Fisika, 
8 Februari 2017 
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power point dan sebagainya, tetapi mereka sering kesulitan dalam belajar 

ketika diluar jam pembelajaran dan juga ketika seorang dosen tidak dapat hadir 

di dalam pembelajaran sehingga mereka sulit untuk belajar mata kuliah Fisika 

kuantum secara mandiri5.

2. Mengumpulkan Informasi

Masalah yang ditemukan pada pra penelitian dijadikan sebuah potensi 

bagi peneliti sehingga dikumpulkan berbagai informasi mengenai media

pembelajaran baru. Peneliti mencari informasi melalui jurnal, buku, dan 

internet untuk mengetahui penelitian yang menunjang pada media 

pembelajaran berikut cara pengoperasian dari media tersebut. Hasil dari 

pengumpulan informasi peneliti mendapatkan suatu media pembelajaran baru

yaitu Web Pembelajaran Fisika.

3. Desain Produk

Produk yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini 

berupa Web Pembelajaran. Peneliti melakukan pembuatan desain awal

terkait produk awal yang akan dikembangkan yaitu berupa web pembelajaran 

Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah

rancangan produk berupa media secara rasional akan lebih efektif karena 

                                                          
5Dosen, “Angket Wawancara Dosen”, UIN Raden Intan Lampung: Pendidikan Fisika, 12 

Februari 2017
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validasi bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta 

lapangan6. Validasi desain dilakukan berkaitan dengan Web Pembelajaran 

Fisika terdiri dari dua ahli, yaitu:

a. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari setiap 

aspek pada materi yang disajikan yang meliputi aspek kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan penilaian kontekstual. Validator 

ahli materi terdiri dari 3 dosen yaitu Bapak Sodikin, M.Pd, Ibu 

Mukarramah, M.Pd, dan Ibu Widya Wati, M.Pd.

b. Validasi Ahli Media

Validasi ahli media bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari setiap aspek 

pada media yang di kembangkan yang melipti aspek komunikasi visual dan 

rekayasa perangkat lunak. Validator ahli media dilakukan oleh 4 dosen 

meliputi Bapak Bayu CP, M.T., Bapak Ardian Asyahari, M.Pd., Ibu Sherly

Amalia, M.Kom., dan Ibu Rahma Diani, M.Pd.

5. Revisi Desain

Revisi desain bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang didapat

setelah dilakukan validasi oleh validator ahli pada tahap sebelumnya. 

Kekurangan diketahui dari hasil validasi dan saran dari pakar pada proses 

                                                          
6 Ibid. h. 302
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validasi.7 Revisi  produk ini digunakan untuk menghasilkan web pembelajaran 

Fisika yang lebih baik.

6. Uji coba Produk

Setelah produk media di validasi, maka tahap selanjutnya peneliti

melakukkan uji coba produk pada kelompok terbatas. Kelompok terbatas terdiri 

dari 30 mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

7. Revisi Produk

Peneliti menguji kelayakan media Web pembelajaran Fisika sebagai 

media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum oleh para ahli dan di respon 

oleh mahasiswa. Apabila masih ada bagian produk belum seperti apa yang 

diharapkan maka peneliti akan merevisi produk terhadap kelemahan tersebut 

sampai menjadi produk final yang siap di gunakan sebagai media pembelajaran.

F. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan pada tahap validasi ahli materi, ahli media, dan 

respon mahasiswa berupa data kualitatif dan diolah secara kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat atau gambar.8 Pengumpulan data dilakukakan melalui 

kualitatif kemudian dikonversikan ke data kuantitatif berupa angka yang 

                                                          
7 Ibid.
8 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 23
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diperoleh dari angket penilaian produk pengembangan yang disusun dengan 

menggunakan skala penskoran yang selanjutnya hasilnya berupa data kualitatif.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian dan pengembangan media web pembelajaran 

Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum adalah sebagai 

berikut:

1. Kuesioner Pra Penelitian

Lembar kuesioner di isi oleh 15 Mahasiswa Fisika di Pendidikan 

Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun pelajaran

2016/2017. Tahap awal penelitian untuk menemukan respon mengenai media 

pembelajaran khususnya media pembelajaran e-learning. Peneliti memberikan 

solusi untuk melakukan pengembangan media web pembelajaran Fisika. Kisi-

kisi angket kuesioner pra penelitian di sajikan pada tabel 3.1 berikut:

Table 3.1
Kisi–Kisi Angket Kuesioner Pra Penelitian

No Variabel Indikator Sub Indikator No Soal

1 ICT (Information 
Communation 
and Technology)

-
Penggunaan ICT

1,2

2 Perangkat 
Pembelajaran

Media 
Pembelajaran

Penggunaan Media 3
Alat Peraga 4
Bahan Ajar 5
E-learning 6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15

2. Wawancara Pra Penelitian 

Lembar wawancara di isi oleh salah satu dosen mata kuliah Fisika 

kuantum di Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan 
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Lampung. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui respon dosen yang 

bersangkutan terhadap penggunaan media e-learning berupa web

pembelajaran Fisika untuk mempermudah pembelajaran yang mandiri oleh 

mahasiswa. Kisi-kisi angket wawancara pra penelitian di sajikan pada tabel 3.2 

berikut:

Table 3.2
Kisi–Kisi Angket Wawancara Pra Penelitian

No Variabel Indikator Sub Indikator No Soal

1 Perangkat 
Pembelajaran

Media Pembelajaran
Penggunaan 
Media 

1

Alat Peraga 2
Bahan Ajar 3
E-learning 4,5,6,7,8

3. Instrumen Validasi Produk

Pada instrumen validasi media web pembelajaran Fisika dilakukan 

oleh tujuh validator yang terdiri dari empat ahli media, dan tiga ahli materi 

Fisika. Instrumen validasi bertujuan untuk memperoleh penilaian dari

validator mengenai media dengan materi yang sedang dikembangkan oleh

peneliti. Hasil dari validator akan digunakan sebagai acuan apakah media 

dengan materi tersebut sudah valid atau belum valid untuk digunakan.

Instrumen validasi disusun berdasarkan dengan kriteria penilaian kisi-kisi 

instrumen materi fisika dan media web pembelajaran fisika. Lembar

Instrumen telah di validasi terlebih dahulu oleh ahli.

Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli yang akan di kembangkan dan di

gunakan pada validasi ahli baik untuk validator materi Fisika kuantum

ataupun validator ahli media di sajikan pada tabel 3.3 dan 3.4 berikut:
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Tabel 3.3
Kisi-Kisi Instrumen Angket Validasi Materi Fisika Kuantum9

No Aspek Penilaian Indikator Nomor Soal
1 Aspek kelayakan 

isi
Kesesuaian materi dengan KD 1,2,3
Keakuratan materi 4,5,6,7,8
Kemutakhiran materi 9
Mendorong keingintahuan 10,11

2 Aspek kelayakan 
penyajian

Teknik penyajian 12
Pendukung penyajian 13,14,15,16,17
Penyajian pembelajaran 18,
Koherensi dan keruntutan alur piker 19,20

3 Aspek kelayakan 
kebahasaan

Lugas 21,22,23
komunikatif. 24
dialogis dan interaktif 25
kesesuaian dengan perkembangan peserta 
didik

26,27

kesesuaian dengan kaidah bahasa 28,29
4 Aspek penilaian 

konstekstual
hakikat konstekstual 30,31
komponen konstektual 32,33,34,35

Tabel 3.4
Kisi-Kisi Instrumen Angket Validasi Media Pembelajaran Fisika10

No Aspek Penilaian Butir Penilaian No Soal
1 Komunikasi 

Visual
Navigasi 1,2,3
Visual 4,5,6,7
Kreatif 8
Interaktivitas 9,10
Kompatibilitas 11,12

2 Rekayasa 
Perangkat Lunak

Usabilitas 13

Realibilitas 14

4. Instrumen Respon Mahasiswa

Instrumen respon mahasiswa di gunakan untuk mengumpulkan respon

mahasiswa terhadap media web pembelajaran fisika yang sedang di

kembangkan. Kuesioner di isi mahasiswa pada akhir kegiatan uji coba produk.

                                                          
9Mengutip dari penelitian sebelumnya (Elvira Resa Krismasari) yang mengutip dari Badan  

Standar  Nasional Pendidikan (BSNP) dengan modifikasi 
10Mengutip dari penelitian sebelumnya (Nina Nurmala Sari,2014) yang mengutip dari 

Asriyatun (2014) dengan modifikasi
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Instrumen ini juga memuat tentang komentar mahasiswa mengenai media 

yang sedang di kembangkan.

Kuesioner respon mahasiswa mencakup komunikasi visual, rekayasa 

perangkat lunak dan desain pembelajaran. Instrumen dilakukan pada 

mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Semester 6 Kelas A, C dan D serta telah dilakukan revisi.

Kisi-Kisi Instrumen respon mahasiswa yang akan dikembangkan dan 

digunakan pada uji coba kelompok baik untuk kelompok kecil dan kelompok 

besar (lapangan) yang di sajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Kisi-Kisi Instrumen Respon Mahasiswa11

No Aspek Penilaian Butir Penilaian No Soal
1 Komunikasi Visual Navigasi 1,2,3

Visual 4,5,6,7
Kreatif 8
Interaktivitas 9,10
Kompatibilitas 11,12

2 Rekayasa Perangkat Lunak Usabilitas 13
Realibilitas 14

3 Desain Pembelajaran Materi disajikan secara sistematis, 
lengkap dan jelas

15,16,17

Relevansi materi dengan evaluasi 18
Tingkat kesulitan soal 19
Ketepatan pengunaan bahasa 20

4. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan berupa pengambilan gambar atau foto 

pada proses uji coba produk terhadap media web pembelajaran Fisika sebagai 

media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum.

                                                          
11Mengutip dari penelitian sebelumnya (Nina Nurmala Sari,2014) yang mengutip dari 

Asriyatun  (2014)  dan  Weni  Rinta  Aryantari  (2014)  dengan modifikasi
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H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Hasil Kuesioner Pra Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner pra penelitian dianalisis

secara deskriptif kualitatif. Masalah pembelajaran akan kebutuhan media

pembelajaran diketahui melalui pra penelitian tersebut. Kuesioner yang 

dibagikan berupa tanggapan mahasiswa tentang penerapan media 

pembelajaran.

Kuesioner pada penelitian ini dianalisis menggunakan skala menurut

Likert yaitu menggunakan skala sangat positif hingga sangat negatif dengan

pedoman analisa penilaian yang dikembangkan terhadap suatu objek 

psikologis,12 yang di sajikan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Skor Pernyataan Positif dan Negatif13

No Skor Pernyataan Positif Pernyataan Skor Pernyataan Negatif
1 5 Selalu 1
2 4 Sering 2
3 3 Kadang-kadang 3
4 2 Jarang 4
5 1 Tidak Pernah 5

Kemudian kuesioner di analisis dengan merata-ratakan skor penilaian. 

Persentase rata-rata tiap pernyataan dihitung menggunakan rumus:

% = 100%
                                                          

12 Ating Sumantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian (Bandung: 
CV. Pustaka Setia, 2006), h. 35

13 Yuberti, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Bebasis Kvisoft Flikbook Maker Yang 
Merujuk Pada Nilai-Nilai Keislaman di Perguruan Tinggi Negeri Lampung”, (Laporan Hasil 
Penelitian, 2015), h. 104
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Keterangan : 

= Skor rata-rata

= Skor maksimal14

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel interpretasi 

skor penilaian yang di sajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Interprestasi Skor Kuesioner Respon Mahasiswa15

Tingkat
Pencapaian Kualifikasi

Keterangan Respon
Mahasiswa

Pernyataan
Positif

Pernyataan
Negatif

81% - 100% Sangat baik/sangat layak Selalu Tidak pernah
61% - 80% Baik/layak Sering Jarang 
41% - 60% Cukup baik/cukup layak Kadang-kadang Kadang-kadang
21% - 40% Kurang baik/kurang layak Jarang Sering
0% - 20% Tidak baik/tidak layak Tidak pernah selalu

Berdasarkan hasil analisis kuesioner tersebut, maka dapat diketahui 

permasalahan pada media pembelajaran antara lain yaitu mahasiswa merasa

jarang mendapatkan pembelajaran yang berbasis ICT, jarang mendapatkan 

media pembelajaran yang bervariatif pada mata kuliah fisika kuantum, 

belum pernah mendapatkan media pembelajaran e-learning, media 

pembelajaran e-learning akan mempermudah mahasiswa dalam belajar yang 

lebih mandiri dan mengefesiensi waktu serta mempermudahkannya dan 

mahasiswa selalu merasa senang dengan adanya media pembelajaran yang 

baru.

                                                          
14 Ardian Asyhari, and Rahma Diani. "Pembelajaran fisika berbasis web enhanced course: 

mengembangkan web-logs pembelajaran fisika dasar I." Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 4.1 
(2017), h.3

15 Yuberti, Op. Cit., h. 98
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2. Analisis Hasil Wawancara Pra Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dosen mata kuliah 

fisika kuantum diperoleh informasi bahwa pembelajaran pada mata kuliah 

fisika kuantum menggunakan pembelajaran yang bervariatif, yaitu berupa 

alat peraga virtual phet simulation, bahan ajar yang digunakan berupa buku 

paket dan buku dalam bentuk pdf, untuk media pembelajaran e-learning

sendiri belum pernah digunakan didalam pembelajaran fisika kuantum dan 

dibutuhkannya sebuah media pembelajaran jarak jauh yang dapat membantu 

mahasiswa dalam belajar yang lebih mandiri dan mudah untuk digunakan.

3. Analisis Hasil Instrumen Validasi Ahli

Setelah diperoleh data dari hasil validasi oleh validator, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Skor dari setiap pernyataan  

untuk seluruh hasil validasi oleh validator dirata-ratakan dan dinyatakan  

dalam bentuk persentase capaian dengan menggunakan persamaan:

% = 100%
Keterangan : 

= Skor rata-rata

= Skor maksimal16

Untuk menginterpretasikan persentase hasil validasi ahli, maka di

gunakan  kriteria penilaian yang di sajikan pada tabel 3.8 berikut:

                                                          
16 Ardian Asyhari, and Rahma Diani, Loc. Cit.
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Tabel 3.8
Interpretasi Skor Penilaian Hasil Validasi17

Interval Kriteria Penilaian
81% - 100% Sangat baik/sangat layak
61% - 80% Baik/layak
41% - 60% Cukup baik/cukup layak
21% - 40% Kurang baik/kurang layak
0% - 20% Tidak baik/tidak layak

4. Analisis Data Respon Mahasiswa

Setelah diperoleh data dari hasil uji coba produk, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Skor dari setiap pernyataan  

untuk seluruh hasil uji coba produk dirata-ratakan dan dinyatakan  dalam 

bentuk persentase capaian dengan menggunakan persamaan:

% = 100%
Keterangan : 

= Skor rata-rata

= Skor maksimal18

Untuk menginterpretasikan persentase hasil uji coba produk, maka di 

gunakan  kriteria penilaian yang di sajikan pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Interpretasi Skor Penilaian Hasil Uji Coba Produk19

Interval Kriteria Penilaian
81% - 100% Sangat baik/sangat layak
61% - 80% Baik/layak
41% - 60% Cukup baik/cukup layak
21% - 40% Kurang baik/kurang layak
0% - 20% Tidak baik/tidak layak

                                                          
17 Ibid.
18 Ibid. 
19 Ibid.
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Hasil analisis instrumen validasi oleh validator dan penilaian respon 

mahasiswa pada uji coba produk digunakan untuk mengetahui kelayakan dari 

media web pembelajaran fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah fisika 

kuantum yang di kembangkan. Jika hasil validasi dan penilaian menunjukkan 

persentase kurang dari 61% maka produk akan direvisi atau diperbaiki sesuai 

dengan saran dan masukan. Jika hasil menunjukkan lebih dari 61% maka 

produk dikatakan layak digunakan di dalam pembelajaran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran

Pelaksanaan penelitian dan pengembengan ini dilaksanakan pada bulan 

Februari 2017 sampai dengan Juni 2017. Waktu pelaksanaan penelitian dan

pengembangan disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

No Prosedur Pengembangan Waktu Pelaksanaan
1. Potensi dan Masalah Kuesioner Tanggapan Mahasiswa Februari 2017

Wawancara Terhadap Dosen Februari 2017
2. Pengumpulan 

Informasi
Bersumber Dari Jurnal Februari 2017
Bersumber Dari Buku Februari 2017
Bersumber Dari Internet Februari 2017

3. Desain Produk Pembuatan Desain Awal Media Maret 2017
Pembuatan Instrumen Validasi Maret 2017
Validasi Instrumen Maret 2017
Daftar Validasi April 2017

4. Validasi Desain Validasi Ahli April–Mei 2017

5. Revisi Desain Revisi Materi Dan Media Mei 2017

6. Uji Coba Produk Kelompok Kecil Mei 2017

Kelompok Besar Mei 2017

7. Revisi Produk Revisi Produk Juni 2017

1. Potensi dan Masalah

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini adalah web

pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum. 

Masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah belum adanya media 

pembelajaran e-learning pada mata kuliah Fisika kuantum yang dapat 

menjangkau kedalaman materi dan menjadikan mahasiswa belajar secara
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mandiri. Potensi dan masalah diperoleh dari hasil pra penelitian yang 

dilakukan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri

Lampung.

2. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan  informasi  dilakukan  untuk  mengatasi  potensi  dan 

masalah dari pengembangan yang dilakukan peneliti. Pengumpulan informasi

dapat berupa penelitian yang menunjang terkait media pembelajaran dan cara 

pembuatan dari web pembelajaran fisika.

Penelitian yang menunjang pada media pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut:

a. Rofiqoh Dewi, dengan judul "Perancangan aplikasi e-learning berbasis 

website pada SMA atau SMK Dharma Bakti Medan," dan hasil dari 

pengembangannya berupa web pembelajaran dengan fasilitas pemberian 

informasi nilai.

b. Uschi Felix dengan judul “A Multivariate Analysis Of Students' 

Experience Of Web Based Learning”, dan hasil pengembangnnya berupa 

web pembelajaran yang menarik dan interaktif. 

c. Dwi Kurniyahati dan Syamsu Rizal dengan judul ”Pengembangan 

Pembelajaran Berbasis Web Centric Course Pada Materi Stokiometri 

Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMA Titian Teras Jambi,” 

dan hasil pengembangannya berupa web pembelajaran jarak jauh ketika 

pendidik tidak dapat hadir.
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d. Hamzah B Uno, dan Abd Rahman, dengan judul "Pengembangan media 

pembelajaran IPS berbasis website untuk siswa kelas VII madrasah 

tsanawiyah negeri," dan hasil pengembangan berupa web pembelajaran 

dengan penambahan fasilitas evaluasi online.

e. Ines Nuic, dan Saša Glažar dengan judul "Chemistry in Teaching: 

Students’ Perceptions on the Use of Web-based Learning Material for 

Teaching Fundamental Chemical Concepts," dan hasil pengembangannya 

berupa web yang berisi beberapa media dengan materi abstrak yang 

ditampilkan.

f. Ardian Asyhari, dan Rahma Diani dengan judul "Pembelajaran fisika 

berbasis web enhanced course: mengembangkan web-logs pembelajaran 

fisika dasar I," dan hasil pengembangannya berupa web pembelajaran 

dengan menu diskusi online yang mandiri antara pendidik dan peserta 

didik.

3. Desain Produk 

Setelah pengumpulan informasi baik dari jurnal, buku dan internet,

selanjutnya membuat media web pembelajaran fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah fisika kuantum. 

Hasil desain media web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah fisika kuantum disajikan pada gambar 4.1 berikut:
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Gambar 4.1 Tampilan Media Web Pembelajaran Fisika Sebagai Media 
Pembelajaran Fisika Kuantum
(1) Tempat Pengumuman, (2) Menu Navigasi, (3) Keterhubungan, (4) Fotoku
(5) Visitor, (6) Main Post, (7) Populer Post, (8) Footer, (9) Lisensi.
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Dari gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa media web

pembelajaran Fisika yang mulanya berupa website biasa yang kemudian di

desain menjadi web pembelajaran yang di dalamnya terdapat menu navigasi 

Fisika universitas yang di dalamnya lagi terdapat sub menu Fisika kuantum 

yang bagian isinya meliputi kontrak kuliah, peta konsep, SAP, konten 16 kali 

pertemuan yang meliputi absensi, materi pembelajaran, PPT, Phet Simulation, 

Video Pembelajaran, Evaluasi dan Ruang Diskusi. Terdapat menu lainnya 

juga yang menjadi kebutuhan mahasiswa seperti Menu Informasi, Publikasi, 

dan Mahasiswa Bimbingan.

Bagian-bagian dari web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajar

an mata kuliah fisika kuantum disajikan pada gambar 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9, 4.10 dan 4.11 berikut :

Gambar 4.2 Tampilan Responsive Web Pada Versi Mobile
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Gambar 4.3 Bootsrap Pada Menu Navigasi Web Pembelajaran

Gambar 4.4 Laman Konten Pembelajaran Web Pembelajaran
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Gambar 4.5 Google Form Sebagai Menu Absensi Online

Gambar 4.6 Js Viewer Sebagai Penampil File PDF 
Materi Pembelajaran
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Gambar 4.7 Google Slide Sebagai Penampil File PPT Pembelajaran

Gambar 4.8 Html 5 Sebagai Penampil File Phet Simulation
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Gambar 4.9 Embed Code Sebagai Penampil Video Pembelajaran

Gambar 4.10 Google Form Sebagai Menu Evaluasi Online
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Responsive

Fakta di lapangan memperlihatkan masyarakat lebih sering 

menggunakan ponsel pintar atau yang biasa disebut dengan smartphone

dibandingkan dengan harus membuka laptop menjadikan web harus tampil 

responsive sehingga ketika diakses di berbagai perangkat menjadikan 

pengguna merasa nyaman dengan tampilan web yang diberikan. Begitu juga 

web pembelajaran ini yang bersifat responsive dan dapat menjawab kebutuhan 

mahasiswa dalam mengaksesnya.

Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah layanan frame work css yang menyediakan 

fasilitas dalam membangun sebuah tampilan web. Pada web pembelajaran ini 

Gambar 4.11 Google Group Sebagai Ruang Diskusi Online
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menggunakan bootstrap dalam mendesain tampilan menu navigasi sehingga 

mudah diakses oleh pengguna.

Google forms

Google Forms merupakan layanan dari google yang dapat digunakan 

untuk membuat dan mengirim survei melalui email atau dengan 

mengunggahnya secara online menggunakan Google Drive secara gratis. 

Absensi online pada web pembelajaran menggunakan layanan google forms 

yang berawal dari formulir online yang kemudian didesain menjadi sebuah 

absensi yang bersifat online didalam pembelajaran. Layanan google forms 

dapat diakses di http://gsuite.google.com/forms, untuk halaman absensi online

pada web pembelajaran dapat diakses di http://www.antomisaregar.com/p/abs-

fisika-semester.html.

Js Viewer

Js Viewer atau javascript viewer merupakan sebuah layanan yang 

dapat digunakan sebagai penampil file dokumen pada sebuah web. Layanan 

ini disarankan karena banyak browser yang digunakan seperti chrome dan 

Mozilla terdapat javascript pada elemnen yang digunakannya. Halaman 

materi pembelajaran dapat diakses di http://www.antomisaregar.com/p/materi-

pertemuan-214.html.
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Google slide

Google slide merupakan layanan yang disediakan oleh google secara 

gratis dan dapat digunakan dalam menampilkan berbagai file PPT secara pada 

web. Pada web pembelajaran ini menggunakan layanan google slide sebagai 

layanan dalam menampilkan file PPT pembelajaran sehingga dapat diakses 

dengan mudah. Layanan google slide dapat diakses di 

https://www.google.com/slides/ dan untuk ppt pembelajaran dapat diakses di

http://www.antomisaregar.com/p/ppt-pertemuan-2_30.html.

Html 5

Html 5 merupakan sebuah plugin yang dapat digunakan pada browser

dalam menjalankan suatu file misalnya seperti file video dan phet 

shimulation. Penggunaan html 5 lebih mudah dan sederhana dibandingkan 

dengan flash player karena tidak memuat banyak coding pada saat akan 

menampilkan pada web. Untuk dapat mengetahui apakah browser yang kita 

gunakan support html 5 atau tidak kita dapat mengakses di 

http://html5test.com, halaman phet pembelajaran dapat di akses di 

http://www.antomisaregar.com/p/phet-pertemuan-2_30.html.

Google Groups

Google Groups merupakan layanan yang disediakan secara gratis oleh 

google yang dapat digunakan sebagai tempat diskusi secara online pada web. 

Pada layanan ruang diskusi pembelajaran ini menggunakan layanan google 
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group sebagai diskusi online antar dosen dan mahasiswa agar terciptanya 

diskusi secara interaktiv. Layanan google groups dapat diakses di 

https://groups.google.com/, dan halaman ruang diskusi dapat diakses di

http://www.antomisaregar.com/p/ruang-diskusi.html

Menu navigasi dari web pembelajaran Fisika dan fungsinya disajikan pada 

tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Menu Navigasi Web dan Fungsinya

No Menu Navigasi Sub Menu Fungsi
1. Home          - Kembali ke halaman awal web

2. Informasi

Pendidikan Fisika Berisi informasi terkait pendidikan 
fisika uin raden intan lampung

Berita Terbaru UIN Berisi berita terbaru tentang uin 
raden intan lampung

Siakad Mahasiswa Untuk mengakses siakad mahasiswa
Siakad Dosen Untuk mengakses siakad dosen

3. Fisika 
Universitas

Fisika Kuantum Untuk melihat pembelajaran mata 
kuliah fisika kuantum

4. Publikasi

Jurnal Ilmiah Untuk melihat karya ilmiah berupa 
jurnal

Jurnal Bereputasi Untuk mengakses alamat dari jurnal 
yang terindeks baik nasional 
maupun internasional

Artikel Untuk melihat artikel-artikel seputar 
dunia pendidikan

Sang Pembelajar Untuk melihat informasi seputar 
dunia kampus

5. Mahasiswa
Bimbingan

Daftar Mahasiswa Untuk melihat nama nama 
mahasiswa yang bimbingan dengan 
dosen bersangkutan

Proposal Arsip sidang proposal mahasiswa
Munaqosah Arsip sidang munaqosah mahasiswa
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B. Kelayakan Model

1. Validasi Desain

Produk ini di validasi oleh 7 validator ahli yakni: Bapak Bayu CP, 

MT., Ibu Sherly, M.Kom., Bapak Ardian Asyahari, M.Pd., Ibu Rahma Diani, 

M.Pd., Bapak Sodikin, M.Pd., Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd., dan Ibu

Widya Wati, M.Pd. Pada tahap validasi desain ini disebut juga dengan Draft I 

yang merupakan produk awal yang belum di revisi oleh validator ahli.

a. Validasi Media ( Draft I )

Validasi media web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum terdiri dari empat validator ahli

yakni Bapak Bayu, MT., Ibu Sherly, M.Kom., Bapak Ardian Asyahari, 

M.Pd, dan Ibu Rahma Diani, M.Pd., dengan aspek penilaian yang meliputi 

aspek komunikasi visual, dan rekayasa perangkat lunak. Validasi media

bertujuan untuk melihat kelayakan media yang dikembangkan dari media 

web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika 

kuantum. Hasil validasi media oleh validator ahli media disajikan pada 

tabel 4.3 dan gambar 4.12 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media

No Aspek Penilaian Skor rata-
rata

Persentase Kriteria

1. Komunikasi Visual 3,29 66% Layak
2. Rekayasa Perangkat Lunak 3,37 68% Layak

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 3,33 67% Layak
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Gambar diagram dari tabel hasil validasi media oleh validator ahli media 

di sajikan pada gambar 4.12 berikut:

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.12 di dapat diketahui bahwa 

aspek komunikasi visual yang terdiri atas 12 butir penilaian memperoleh 

skor penilaian rata-rata sebesar 3,29 atau 66%. Aspek rekayasa perangkat 

lunak yang terdiri atas 2 butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-

rata sebesar 3,75 atau 68%. Skor penilaian dari yang terbesar dari dua 

aspek yakni aspek rekayasa perangkat lunak dengan skor sebesar 68% 

(warna merah pada gambar) dan aspek komunikasi visual dengan skor 

sebesar 66% (warna orange pada gambar). Dari tabel 4.3 diketahui bahwa 

skor rata-rata dari dua aspek penilaian media yakni sebesar 3,33 atau 67% 

yang termasuk kedalam kategori “Layak”. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 16

Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media

68%

66%

Komunikasi Visual

Rekayasa Perangkat Lunak

Gambar 4.12 Diagram Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media
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b. Validasi Materi ( Draft I )

      Validasi materi pada media web pembelajaran Fisika sebagai 

media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum oleh validator ahli materi 

yang terdiri dari tiga validator ahli yakni Ibu Widya Wati, M.Pd., Ibu 

Mukarramah Mustari, M.Pd., dan Bapak Sodikin, M.Pd., dengan 4 aspek 

penilaian yang meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan

bahasa, dan kelayakan konstekstual. Validasi materi bertujuan untuk 

melihat kelayakan materi yang dikembangkan dari media web

pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah fisika 

kuantum. 

         Hasil validasi materi oleh validator ahli materi disajikan pada 

tabel 4.4 dan gambar 4.13 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

No Aspek Penilaian Skor rata-
rata

Persentase Kriteria

1. Kelayakan Isi 3,27 65% Layak
2. Kelayakan Penyajian 3,40 68% Layak
3. Kelayakan Bahasa 3,33 67% Layak
4. Kelayakan Kontekstual 2,94 59% Cukup layak 
Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 3,23 65% Layak

Gambar diagram dari tabel hasil validasi materi oleh validator ahli materi 

disajikan pada gambar 4.13 berikut:
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Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.13 di atas dapat diketahui 

bahwa aspek kelayakan isi yang terdiri atas 11 butir penilaian memperoleh 

skor penilaian rata-rata sebesar 3,27 atau 65%. Aspek kelayakan penyajian 

yang terdiri atas 9 butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata 

sebesar 3,40 atau 68%. Aspek kelayakan bahasa yang terdiri atas 9 butir 

penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 3,33 atau 67%. Dan 

Aspek kelayakan kontekstual yang terdiri atas 6 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 2,94 atau 59%. Skor penilaian 

dari yang terbesar dari empat aspek kelayakan materi yakni aspek 

kelayakan penyajian dengan skor sebesar 68% (warna kuning pada 

gambar), aspek kelayakan bahasa dengan skor sebesar 67% (warna hijau

pada gambar), aspek kelayakan isi dengan skor sebesar 65% (warna biru 

pada gambar)   dan aspek kelayakan kontekstual dengan skor sebesar 59% 

Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

68%

65%

Aspek kelayakan penyajian

Aspek kelayakan bahasa

Gambar 4.13 Diagram Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

67%

59 %

Aspek kelayakan isi

Aspek kelayakan konstekstual
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(warna ungu pekat pada gambar). Dari tabel 4.4 diketahui bahwa skor 

rata-rata dari empat aspek kelayakan materi yakni sebesar 3,23 atau 65% 

yang termasuk kedalam kategori “Layak”. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 16

2. Revisi Desain

Media web pembelajaran fisika sebagai media pembelajaran mata 

kuliah fisika kuantum yang telah di validasi oleh para validator ahli, maka 

tahap yang selanjutnya memperbaiki desain media web pembelajaran Fisika 

sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum sesuai dengan kritik 

dan saran yang diberikan oleh para validator ahli. Hasil validasi oleh 

validator tersebut memberikan informasi kepada peneliti terkait kelemahan 

pada media yang dikembangkan.

Kritik dan saran yang diberikan oleh validator yang disajikan pada 

tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Data Kritik dan Saran Para Ahli

No Validator Kritik dan Saran Keterangan 
1

Ahli 
Media

Warna Font dan background harus jelas
Sudah 
Diperbaiki

Tampilan awal dibuat simple saja jangan banyak 
widget
Tema harus dibuat responsive di berbagai software
atau perangkat

2
Ahli 
Materi

Evaluasi dibuatkan kunci jawaban Sudah 
DiperbaikiCara penyajiannya dibuat berbeda

Gambar dari objek harus sesuai

Sesuai dari kritik dan saran yang diberikan oleh validator ahli terhadap 

media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah 
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Fisika kuantum, peneliti melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan dan  

kekurangan yang terdapat pada media web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum.

a. Revisi Media ( Draft 2 )

Revisi media bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan dari media web pembelajaran Fisika sebagai media 

pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum. Hasil revisi media oleh 

validator ahli media disajikan pada tabel 4.6 dan gambar 4.14 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media

No Aspek Penilaian Skor 
rata-rata

Persentase Kriteria

1. Komunikasi Visual 4,23 84,6% Sangat Layak
2. Rekayasa Perangkat Lunak 4,25 85% Sangat Layak

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,24 84,8% Sangat Layak

Gambar diagram dari tabel hasil revisi media oleh validator ahli 

media di sajikan pada gambar 4.14 berikut:

Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media

85%

84,6%

Rekayasa Perangkat Lunak

Komunikasi Visual

Gambar 4.14 Diagram Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media
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Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.14 di atas diketahui bahwa 

aspek komunikasi visual yang terdiri atas 12 butir penilaian memperoleh 

skor penilaian rata-rata sebesar 4,23 atau 84,6%. Aspek rekayasa 

perangkat lunak yang terdiri atas 2 butir penilaian memperoleh skor 

penilaian rata-rata sebesar 4,25 atau 85%. Skor penilaian dari yang 

terbesar dari dua aspek yakni aspek rekayasa perangkat lunak dengan skor 

sebesar 85% (warna merah pada gambar) dan aspek komunikasi visual 

dengan skor sebesar 84,6% (warna orange pada gambar). Dari tabel 4.6

diketahui bahwa skor rata-rata dari dua aspek penilaian media yakni 

sebesar 4,24 atau 84,8% yang termasuk kedalam kategori “sangat layak”.

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17

b. Revisi Materi (Draft 2)

Revisi materi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan dari materi yang dikembangkan pada media web pembelajaran 

Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum. Hasil 

revisi materi oleh validator validator ahli materi disajikan pada tabel 4.7 

dan gambar 4.15 berikut: 

Tabel 4.7
Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi

No Aspek Penilaian Skor 
rata-rata

Persentase Kriteria

1. Kelayakan Isi 4,24 84,8% Sangat Layak
2. Kelayakan Penyajian 4,30 86% Sangat Layak
3. Kelayakan Bahasa 4,30 86% Sangat Layak
4. Kelayakan Kontekstual 4 80% Layak 
Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,20 84% Sangat Layak
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Gambar diagram dari tabel hasil revisi materi oleh validator ahli materi di 

sajikan pada gambar 4.15 berikut:

Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.15 di atas dapat diketahui bahwa 

aspek kelayakan isi yang terdiri atas 11 butir penilaian memperoleh skor 

penilaian rata-rata sebesar 4,24 atau 84,8%. Aspek kelayakan penyajian yang 

terdiri atas 9 butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,30 

atau 86%. Aspek kelayakan bahasa yang terdiri atas 9 butir penilaian 

memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,30 atau 86%. Dan Aspek 

kelayakan kontekstual yang terdiri atas 6 butir penilaian memperoleh skor 

penilaian rata-rata sebesar 4 atau 80%. Skor penilaian dari yang terbesar dari 

empat aspek kelayakan materi yakni aspek kelayakan penyajian dengan skor 

sebesar 86% (warna kuning pada gambar), aspek kelayakan bahasa dengan 

skor sebesar 86% (warna hijau pada gambar), aspek kelayakan isi dengan skor 

Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi

86%

84,8%

Aspek kelayakan penyajian

Aspek klayakan bahasa

Gambar 4.15 Diagram Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi

86%

80 %

Aspek kelayakan isi

Aspek kelayakan konstekstual
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sebesar 84,8% (warna biru pada gambar) dan aspek kelayakan kontekstual 

dengan skor sebesar 80% (warna ungu pekat pada gambar). Dari tabel 4.7

diketahui bahwa skor rata-rata dari empat aspek kelayakan materi yakni 

sebesar 4,20 atau 84% yang termasuk kedalam kategori “Sangat layak”. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17

C. Efektivitas Model

1. Uji Coba Produk

Efektivitas  dari  model  yang  dikembangkan  dilihat  pada  hasil  uji  

coba produk yang dilakukan peneliti pada mahasiswa Fisika di Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

a. Uji Coba Kelompok Terbatas

Uji coba kelompok Terbatas terdiri atas 30 mahasiswa dari 2 kelas 

yang berada di semester 6 dengan angket pernyataan terdiri atas 3 aspek 

penilaian yakni komunikasi visual, rekayasa perangkat lunak dan desain 

pembelajaran. 

Uji coba kelompok Terbatas bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa 

pada jumlah yang lebih besar terhadap media yang dikembangkan. Hasil 

respon mahasiswa pada uji coba kelompok Terbatas disajikan pada tabel 4.8

dan gambar 4.16 berikut:
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Table 4.8
Hasil Respon Mahasiswa Pada Uji Coba Kelompok Terbatas

No Aspek Penilaian Skor rata-
rata

Persentase Kriteria

1. Komunikasi Visual 4 80% Baik
2. Rekayasa Perangkat Lunak 4,03 80,6% Baik
3. Desain Pembelajaran 4,12 82,4% Sangat baik

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,05 81% Sangat baik

Gambar diagram dari tabel hasil respon mahasiswa pada uji coba kelompok 

kecil di sajikan pada gambar 4.16 berikut:

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.16 di atas dapat diketahui bahwa 

aspek komunikasi visual yang terdiri atas 12 butir penilaian memperoleh 

skor penilaian rata-rata sebesar 4 atau 80%. Aspek rekayasa perangkat lunak 

yang terdiri atas 2 butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata 

sebesar 4,03 atau 80,6%. Dan Aspek desain pembelajaran yang terdiri atas 6 

butir penilaian memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,12 atau 82,4%.  

Hasil Respon Mahasiswa Pada Uji Coba Kelompok Besar

82,4%

80%

Rekayasa Perangkat Lunak

Desain Pembelajaran

Gambar 4.12 Diagram Hasil Respon Mahasiswa Pada Uji Coba 
Kelompok Besar

80,6%

Komunikasi visual
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Skor penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek yakni aspek desain 

pembelajaran dengan skor sebesar 82,4% (warna abu-abu pada gambar), 

aspek rekayasa perangkat lunak dengan skor sebesar 80,6% (warna merah

pada gambar), dan aspek komunikasi visual dengan skor sebesar 80% 

(warna orange pada gambar). Dari tabel 4.8 diketahui bahwa skor rata-rata 

dari tiga aspek penilaian respon mahasiswa pada uji coba kelompok besar

yakni sebesar 4,05 atau 81% yang termasuk kedalam kategori “Sangat 

Baik”. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23

2. Revisi  Produk

Hasil perbaikan pada revisi adalah produk final dari media web  

pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum. 

Media  pembelajaran Fisika telah selesai dikembangkan dan media telah diuji 

baik kelayakan dan pemakaian sehingga media web pembelajaran Fisika  

sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum dapat digunakan

sebagai  media pembelajaran fisika di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.

D. Pembahasan 

Selama proses dari awal pengembangan media pembelajaran hingga 

didapatkan produk final terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat yang di dapatkan oleh peneliti. Faktor-faktor pendukung tersebut 

antara lain:
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1. Keberadaan internet gratis atau wifi kampus memudahkan peneliti dalam 

membuat produk yang dikembangkan. 

2. Terkait desain produk yang dikembangkan, masukan dari pembimbing 

akademik sangat membantu.

3. Media pembelajaran yang dibuat, merupakan media yang menarik untuk di

kembangkan karena merupakan hal yang baru bagi peneliti.

4. Adanya beberapa media yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan 

media pembelajaran ini.

Selain faktor-faktor pendukung, peneliti juga mendapatkan faktor-faktor 

yang menghambat selama proses pengembangan media pembelajaran. Faktor-

faktor tersebut antara lain: 

1. Kerumitan dalam mendesain web membutuhkan waktu yang tidak cepat 

karena harus memahami setiap codingnya.

2. Inisiatif dalam mencari rujukan tutorial desain yang dibutuhkan yang tidak 

mudah karena sifatnya yang otodidak dalam pengerjaanya.

3. Mencari perpaduan antar media yang akan dimasukkan dalam media 

pembelajaran.

Produk final yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah sebuah media pembelajaran berupa web pembelajaran Fisika sebagai 

media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum yang memiliki kebaikan-

kebaikan sebagai media pembelajaran. Kebaikan-kebaikan tersebut antara lain:
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1. Secara keseluruhan media web pembelajaran fisika yang dikembangkan 

memperoleh penilaian dengan kriteria “Baik” untuk semua aspek 

pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu media 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

2. Pembelajaran Media web pembelajaran Fisika tidak hanya dapat 

dilangsungkan di dalam ruangan, tetapi juga dapat dilakukan diluar ruangan 

ketika seorang dosen tidak dapat hadir.

3. Media web pembelajaran fisika merupakan media pembelajaran yang 

bersifat mandiri karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

4. Media web pembelajaran fisika dapat dimasukkan denagn berbagai variasi 

media didalamnya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa 

dalam pembelajaran.

5. Media web pembelajaran fisika memiliki variasi menu navigasi yang dapat 

mempermudah mahasiswa dalam mencari apa yang mereka butuhkan.

6. Media web pembelajaran Fisika memiliki menu akses siakad mahasiswa 

yang memudahkan mereka dalam membuka siakad.

7. Media web pembelajaran ini berisi paket pembelajaran yang kompleks, 

misalnya pada pembelajaran mata kuliah fisika kuantum yang berisi dari 

kontrak kuliah, SAP Pembelajaran, peta konsep, konten materi 

pembelajaran hingga menu download untuk nilai yang di publikasikan.

8. Konten materi pembelajaran yang berisi absensi, materi, ppt pembelajaran, 

phet pembelajaran, video pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan ruang 
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diskusi memberikan kemudahan bagi mahasiswa sesuai dengan apa yang 

mereka butuhkan.

9. Absensi mahasiswa yang berifat online dan mandiri memudahkan seorang 

dosen dalam mengelolanya.

10. Materi pembelajaran yang difasilitasi menu download sehingga 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan dan link-

link yang dapat diakses dalam menambah pengetahuan terkait materi yang 

mereka butuhkan.

11. Menu evaluasi dalam Media web pembelajaran Fisika bersifat online dan 

mandiri memudahkan seorang dosen dalam menilaianya.

12. Media web pembelajaran Fisika mudah dalam di link kan dengan berbagai 

informasi yang dibutuhkan 

13. Media web pembelajaran Fisika bersifat responsive, artinya dapat dibuka di 

berbagai perangkat dan software seperti laptop, smartphone, Mozilla dan 

juga google chrome.

Media web pembelajaran Fisika selain memiliki kebaikan-kebaikan 

sebagai media pembelajaran juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai 

media pembelajaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Media web pembelajaran Fisika bersifat online atau diperlukannya akses 

internet dalam mengakses pembelajarannya.

2. Dibutuhkannya perangkat yang dapat mendukung akses internet dalam 

membuka media pembelajarannya.
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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses pada Penelitian dan Pengembangan Media Web Pembelajaran Fisika 

sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum telah selesai dilakukan 

dan dibahas sesuai pada hasil penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian 

dan pengembangan media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran 

mata kuliah Fisika kuantum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah 

Fisika kuantum dikembangkan melalui beberapa tahap yaitu: membuat akun 

blogger, membeli domain .com, mengsingkronisasi keduanya, mendesain web

dan materi pada web pembelajaran, dan kemudian menghasilkan media web

pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum

dalam bentuk web yang dapat di operasikan di smartphone, notebook dan 

laptop.

2. Media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah 

Fisika kuantum yang dikembangkan telah diujikan melalui angket validasi 

media dengan rata-rata penilaian sebesar 84,8% dikategorikan sangat layak, 

angket validasi materi dengan rata-rata penilaian sebesar 84,6% dikategorikan 

sangat layak dan uji respon mahasiswa pada uji coba produk di Pendidikan 

Fisika universitas islam negeri raden intan lampung dengan rata-rata penilaian 
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sebesar 81% pada uji coba kelompok Terbatas dengan kategori Sangat 

baik/Sangat layak digunakan.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media maka 

dibutuhkan sebuah media pembelajaran Fisika yang dianggap efisien,

menjangkau kedalaman materi dan belajar mandiri,

2. Jika dibutuhkan media baru yang dapat mempermudah proses pembelajaran 

maka perlu hadir media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran 

mata kuliah Fisika kuantum

C. Saran

Hasil dari penelitian dan pengembangan media web pembelajaran Fisika 

sebagai media pembelajaran mata kuliah Fisika kuantum maka diajukan beberapa 

saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Kepada dosen

a. Media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran mata kuliah 

Fisika kuantum diharapkan dapat digunakan pada proses pembelajaran.

b. Penyampaian berbagai media pembelajaran dalam satu media web

pembelajaran Fisika

2. Kepada Mahasiswa

Agar digunakan media web pembelajaran Fisika sebagai media pembelajaran 

mata kuliah Fisika kuantum di saat pembelajarannya

3. Kepada peneliti selanjutnya
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a. Kembangkan media web pembelajaran Fisika dengan variasi memperkaya 

isinya dengan media pembelajaran yang dapat ditampilkan

b. Kembangkan media web pembelajaran Fisika dengan materi yang belum 

dikembangkan.


