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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA E-LEARNING DENGAN MOODLE 
SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA PADA KONSEP 

USAHA DAN ENERGI

Oleh
Wulan Diah Puspitasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media, serta
mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan mediae-learning dengan
moodle sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha dan energi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (R&D).
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan berpedoman pada model Borg 
and Gall dengan 7 tahapan. Penelitian ini dilaksanakan di UIN Raden Intan 
Lampung dan dengan 45 responden dari tiga sekolah di Bandar Lampung yaitu 
SMAN 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan SMA 
Perintis 2 Bandar Lampung. Pengujian kelayakan media oleh ahli materi, ahli 
media, ahli teknologi dan ahli guru. Instrumen pengumpulan data yang digunakan
adalah angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan angket
dengan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis
deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif.

Hasil penilaian kelayakan oleh ahli materi, ahli media, ahli teknologi dan
ahli guru dengan rata-rata keseluruhan validasi yaitu 77% termasuk dalam kriteria
layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha dan
energi. Serta hasil respon peserta didik melalui uji coba kelompok kecil dan uji
coba lapangan memperoleh penilaian dengan rata-rata keseluruhan uji coba yaitu 
83,5% termasuk dalam kriteria sangat baik yang artinya media membuat peserta
didik lebih tertarik mempelajari materi usaha dan energi dan media mudah diakses 
dimana saja serta kapan saja selama terhubung ke jaringan internet.

Kata Kunci: E-Learning  Moodle, Media Pembelajaran, Usaha danEnergi
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19. Dan Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah itu

dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-

orang yang usahanya dibalasi dengan baik.1 (Q.S Al-Isra’ : 19)

  

                                                          
1Ahmad Tohaputra. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Departemen 

Agama RI. (CV. AsySyifa’: Semarang) h.226
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi setiap manusia merupakan sebuah kebutuhan dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Namun, pendidikan bukan hanya sebatas sekolah

umum, karena pada kenyataannya banyak dari kita yang tidak mengenyam 

bangku sekolahan. Pendidikan juga berupa pendidikan agama yang berada di luar 

naungan sekolah umum. Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pendidikan 

salah satunya yakni surat Al-Mujadalah ayat 11:

             

             

     

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.1 (Q.SAl-Mujadalah :11)

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang terjadi dalam diri manusia 

yang berlangsung secara terus menerus (abadi) untuk memperoleh suatu 

                                                          
1Ahmad Tohaputra. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Departemen 

Agama RI. (CV. Asy Syifa’: Semarang) h.434
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perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang 

berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan luas ke depan dan 

mampu beradaptasi secara cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan.2

Pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan masyarakat. Proses

pendidikan berada dan berkembang bersama perkembangan hidup dan kehidupan 

manusia, bahkan keduanya merupakan proses yang satu.3 Sekolah sebagai suatu 

lembaga pendidikan formal, secara sistematis telah memiliki tujuan dalam 

pembelajaran. Tujuan memiliki nilai yang sangat penting di dalam pengajaran. 

Bahkan dapat dikatakan tujuan merupakan faktor penting dalam pembelajaran.

Agar proses pembelajaran berhasil, maka perlu sesuatu yang menarik dan 

mudah dimengerti oleh siswa. Siswa harus diberikan ilustrasi dan demonstrasi 

yang nyata untuk suatu topik tertentu. Guru dalam pembelajaran ini diharapkan 

dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Selama ini sistem pengajaran khususnya di negara Indonesia masih dilakukan 

secara manual dengan menggunakan media yang konvensional seperti kertas 

(buku) dan papan tulis. Media tersebut dirasa kurang menarik karena orang mulai 

bosan dengan sistem pembelajaran yang dirasa sangat monoton dan kurang 

interaktif. Sudah seharusnya sistem pembelajaran mengalami pembaharuan 

                                                          
2Rosalina Indah Pramesty, Prabowo, “Pengembangan Alat Peraga KIT Fluida Statis Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Sub Bab Materi Fluida Statis di Kelas XI IPA SMA Negeri Mojosari, 
Mojokerto,” Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika.Vol.02 No. (03), 2013,h. 71.

3Ricardo F. Nanuru, “Progresivisme Pendidikan dan Relevansinya di Indonesia,” Jurnal 
UNIERA. Vol 2 No (2), 2013, h. 133. 
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dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga bisa 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.4

Penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan 

yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat proses belajar yang 

dialami peserta didik tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan 

wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam 

hal ini, media pendidikan merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam 

membantu terjadinya proses belajar.5 Buku pelajaran sekarang lebih banyak 

berupa textbook, meskipun sudah ada variasi penambahan ilustrasi tetapi belum 

memberikan pengaruh yang cukup terhadap peningkatan minat baca siswa. Minat 

membaca yang rendah menyebabkan keaktifan dan hasil belajar menjadi rendah.6

Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu 

budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun 

demikian masih banyak diantara kita yang tidak menyadari hal itu. Era globalisasi 

ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar Negara 

yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi

informasi yang sedemikian itu, maka kejadian atau penemuan disuatu belahan 

                                                          
4Fatma Sukmawati, “Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Biologi SMP Berbasis Android 

Untuk Bekal Menghadapi UAN di SMP Islam Bakti 1 Surakarta,” Jurnal Teknologi Informasi. Vol . 
XI No, (31),  Maret 2016. h.1

5Umar, “Media Pendidikan : Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,” Jurnal Tarbawiyah 
Volume 10 No, (2), 2013. h. 132

6Nur Wahyuningsih Ari, “Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf 
untuk Pembelajaran yang Menggunakan Strategi PQ4R,” Journal of Innovative Science Education (1) 
(2012). h. 20. 
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dunia akan dengan mudah diketahui dengan segera tersebar kebelahan dunia 

lainnya.7

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pemanfaatan 

teknologi komputer dan internet memberikan banyak tawaran dan pilihan bagi 

dunia pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran. Salah satu pemanfaatan 

teknologi komputer dan internet adalah sistem pembelajaran melalui belajar 

secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-learning.8 E-Learning

adalah salah satu evolusi, dan hampir benar-benar berasimilasi dengan lingkungan 

pendidikan.9 Pada dunia pendidikan saat ini, dikenal tiga jenis e-learning yakni 

edmodo, schoology dan moodle. Moodle merupakan perangkat lunak open source 

yang mendukung implementasi e-learning dengan berbagai fasilitas penunjang 

pembelajaran yang diakomodasi dalam satu portal e-learning.10

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti pada peserta didik SMA 

kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung, ditemukan beberapa masalah yakni 

kurang disukainya pelajaran Fisika oleh sebagian besar peserta didik, kemudian 

peserta didik membutuhkan media baru yang sebelumnya belum mereka 

                                                          
7Yuberti, Dinamika Teknologi Pendidikan (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat/LP2M,2016), h.99.
8Arif Harimukti Hidayatulah, Yushardi, Sri Wahyuni. “Pengembangan Bahan  Ajar Berbasis 

Web Interaktif  Dengan Aplikasi E-learning Moodle Pada Pokok Bahasan Besaran Dan Satuan di 
SMA,” Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 4 No.2, September 2015, h.110-111.

9Rahul Shrivastava, Yogendra Kumar Jain, and Ajay Kumar Sachan. “Designing an 
Developing e-Learning Solution: Study on Moodle 2.0,” International Journal of Machine Learning 
and Computing, Vol. 3, No. 3, June 2013. h.305.

10Intan Mustika Noor Sasono Putri, Pujayanto, Rini Budiharti, “Pengembangan  Media 
Pembelajaran IPA Terpadu Interaktif  Dalam Bentuk Moodle Untuk Siswa SMP Pada Tema Biomassa 
Sumber  Energi Alternatif Terbarukan,”Jurnal Pendidikan Fisika,Vol.2 No.(1), 2014, h.33.
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ketahui.11 Seharusnya pembelajaran fisika yang diperlukan saat ini adalah 

pembelajaran yang bersifat kreatif dan juga inovatif sehingga peserta didik dapat 

terlibat aktif di dalam proses belajar-mengajar.

Hasil wawancara tertulis dengan salah satu guru fisika di SMA Negeri 13 

Bandar Lampung dalam wawancara tertulis yaitu peserta didik mengalami 

kesulitan dalam memahami pelajaran fisika karena diperlukan pemahaman 

terhadap materi. Media yang digunakan ialah slide power point dan belum 

memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mempermudah proses 

belajar dan mengajar.12

Hasil wawancara selanjutnya dengan salah satu guru fisika di SMA Al-Azhar 

3 dan guru fisika di SMA Perintis 2 Bandar Lampung menyatakan benar bahwa 

peserta didik lebih mudah memahami materi fisika jika menggunakan media 

pembelajaran, dan peserta didik lemah dalam menjawab soal yang berupa 

analisis.13 Hal ini diperkuat oleh hasil angket kebutuhan siswa di SMA Al-Azhar 3 

dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung, bahwasannya dinyatakan peserta didik 

lebih cenderung membutuhkan metode dan media pembelajaran elektronik dalam 

proses pembelajaran.14 Fasilitas penunjang cukup memadai di tiga sekolah yang 

diobservasi, tersedianya internet, namun belum dimaanfaatkan dengan maksimal. 

                                                          
11Angket Kebutuhan Siswa. Hasil Observasi. SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Tanggal 12 

Januari 2017.
12M. Arif, Wawancara Tertulis, SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Tanggal 12 Januari 2017.
13Roudatul Jannah, Fadila D.P, Wawancara Tertulis, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Tanggal 12 Januari dan 10 Januari 2017.
14Angket Kebutuhan Siswa. Hasil Observasi. SMA Al-Azhar 3 dan SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung. Tanggal 12 dan 10 Januari 2017.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba memberikan alternatif 

dengan membuat media e-learning dengan Moodle yang dapat menyajikan 

pembelajaran fisika lebih menarik dan mudah diakses oleh peserta didik, sehingga 

peserta didik dapat lebih termotivasi dan memahami pembelajaran fisika dengan 

baik. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul

“pengembangan media e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran 

fisika pada konsep usaha dan energi”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan 

berdasarkan hasil observasi di 3 sekolah di Bandar Lampung antara lain:

1. Minat belajar fisika peserta didik rendah karena metode dan media yang 

digunakan kurang menarik.

2. Mata pelajaran fisika dianggap sulit

3. Peserta didik lebih cenderung membutuhkan media pembelajaran elektronik 

dalam proses pembelajaran

4. Terdapat macam-macam jenis e-learning dalam pembelajaran diantaranya 

yaitu edmodo, schoology dan moodle

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka perlu pembatasan masalah, adapun

batasan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu:
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1. Media yang dikembangkan diakses melalui E-Learning dengan Moodle.

2. Konten media yang dikembangkan dibatasi pada media poster, video scribe 

(sparkol), dan powtoon.

3. Pengujian terhadap media meliputi pengujian untuk melihat layak atau 

tidaknya media yang digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika pada 

konsep usaha dan energi

4. Respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran yang diakses melalui 

e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep 

usaha dan energi?

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap media e-learning dengan moodle, 

yang dikembangkan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan 

pendidik di lembaga sekolah pada umumnya. Adapun berbagai manfaat yang 

diharapkan itu antara lain sebagai berikut:
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1. Bagi Guru

Manfaat bagi guru adalah untuk menambah keilmuan tentang media 

e- learning sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan pilihan 

dalam mengajar di kelas.

2. Bagi Peserta Didik

Sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran fisika yang menggunakan          

media e-learning dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang akhirnya menumbuhkan minat, dan memotivasi agar lebih menyukai 

pelajaran fisika.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai pembaharuan

pendidikan di sekolah dan dapat meningkatkan output sekolah. 

4. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui apakah media e-learning dengan moodle dapat   

digunakan sebagai tambahan pembelajaran, selain itu sebagai pengalaman 

menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan fisika 

sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti.

5. Bagi Peneliti Lainnya

Untuk dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan   

pengembangan penelitian yang sejenis. 



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Media

Model-model Research and Development yang dikembangkan para ahli 

sebenarnya merupakan bentuk modifikasi dari model Research and Development

yang dikembangkan oleh Borg and Gall, seperti yang ditunjukkan tabel di bawah 

ini1:

Tabel 2.1 Bentuk Modifikasi Model Penelitian dan Pengembangan dari 
Borg and Gall

Borg dan Gall Sukmadinata Sugiyono Dick dan Carry
Model 4D

1. Research and 
information collecting

1.Studi Pendahuluan:
   a. Studi

        Kepustakaan,
   b. Survei

        Lapangan, dan
   c. Peyusunan

        Produk Awal;
        validasi ahli

1. Potensi Masalah 1.Define Instructional 
Requirements

2. Planning 2. Uji Coba
     Pengembangan
     Model
    a. Uji coba terbatas
    b. Uji coba luas

2. Pengumpulan Data 2.Design Prototypical 
Instructional Model

3.Develop Preliminary 
From of  Product

3. Uji Coba Produk
     Akhir dan
     Sosialisasi Hasil

3. Desain Produk 3.Develop teste and 
Reliable Instructional 
Model

  4.Preliminary Field
Testing

4. Validasi Desain 4.Disseminate
Instructional Model

                                                          
1Rina Anggraini, “Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis 3G Digibook Software 

Ditinjau Dari Minat Belajar Peserta Didik SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung”. (skripsi program 
sarjana jurusan pendidikan matematika IAIN Raden Intan Lampung, Lampung,2016), h. 27.
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  5. Main Product 
Revision

5. Revisi Desain

  6. Main Field Testing 6. Uji Coba Produk
  7. Operational Field 

Testing
7. Revisi Produk

  8. Operational Field 
Testing

8. Uji Coba Produk

  9. Final Product 
Revision

9. Revisi roduk

  10. Dissemination and 
Implementation 

10. Produksi Masal

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media e-learning dengan Moodle

sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep Usaha dan Energi. Penelitian 

ini dilakukan menggunakan prosedur penelitian pengembangan yang mengacu 

pada Model Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono.

B. Acuan Teoritik

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media

Secara etimologis, media berasal dari Bahasa Latin, merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium” yang berarti “tengah, perantara, atau 

pengantar”. Istilah perantara atau pengantar ini, menurut Bovee, 

digunakan karena fungsi media sebagai perantara atau pengantar suatu 

pesan dari si pengirim (sender) kepada si penerima (receiver) pesan. Dari 

sini, berkembang berbagai definisi terminologis mengenai media menurut 

pendapat para ahli media dan pendidikan.
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The Association for Educational Communication and Technology 

(AECT) menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi. Sementara, menurut Suparman, media merupakan 

alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari 

pengirim pesan kepada penerima pesan. Selanjutnya menurut McLuhan 

memaknai media sebagai saluran informasi. 

Media merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses 

komunikasi. Menurut Barlo dalam Miarso, proses komunikasi melibatkan 

paling kurang tiga komponen utama, yakni pengirim atau sumber pesan 

(source) , perantara (media), dan penerima (receiver). Sedangkan, 

menurut Widodo dan Jasmadi ada 4 komponen yang harus ada dalam 

proses komunikasi, yakni pemberi informasi, informasi itu sendiri, 

penerima informasi dan media. Keempat komponen dalam proses 

penyaluran pesan tersebut, oleh Miarso digambarkan dengan model S-M-

C-R (source, media, channel, recerver). Pesan yang disalurkan melalui 

suatu media oleh sumber/pengirim pesan akan dapat dikomuikasikan 

kepada sasaran penerima pesan atau receiver apabila terdapat daerah 

lingkup pengalaman (area of experience) yang sama antara sumber pesan 

(source) dan penerima pesan (receiver).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa media 

memiliki peran yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat 

yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses 
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komunikasi antara komunikator dan komunikan. Menurut Kempt dalam 

Midun, pesan yang masih berada pada pikiran (mind) pembicara tidak 

akan sampai ke penerima pesan apabila tidak dibantu dengan sebuah 

media sebagai perantara.2

Kalau kita lihat perkembangannya, pada mulanya media hanya 
dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu 
yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, 
dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, 
motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar 
peserta didik.3

Sebagai guru yang memfasilitasi tersedianya media pembelajaran 

hendaknya media tersebut dapat memberikan manfaat,  yakni 

menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan 

dipelajari oleh peserta didik dan  kontekstual (sesuai dengan keadaan saat 

ini),  sehingga mampu membantu peserta didik untuk memahami bahan 

belajar secara lebih mudah.

Sebagaimana Allah Swt menurunkan Al Qur’an kepada Nabi 

Muhammad Saw untuk menjelaskan segala sesuatu bagi orang-orang yang 

berserah diri, maka secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada 

manusia untuk menggunakan sebuah alat atau benda sebagai suatu media 

dalam menjelaskan segala sesuatu.

                                                          
2Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2011), h. 4-5.
3Arief S. Sadiman et al, Media Pendidikan.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), h.7.
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Al Qur’an selain berperan untuk menjelaskan, juga merupakan sesuatu 

yang berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar gembira bagi 

orang yang menyerahkan diri. Sebagaimana keterangan-keterangan di 

atas, maka suatu media yang digunakan dalam pengajaran dan 

pembelajaran harus mampu menjelaskan kepada para peserta didik tentang 

materi yang sedang mereka pelajari. Selain hal tersebut, sebuah media 

juga harus mampu menjadi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang baik. 

Sedangkan mengenai Al Qur’an sebagai rahmat dan pemberi kabar 

gembira jika dikaitkan dengan masalah media dalam dunia pendidikan 

maka suatu media harus mampu menumbuhkan rasa gembira di diri para 

peserta didik yang selanjutnya meningkatkan ketertarikan peserta didik

dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan. Hal tersebut karena 

tujuan pendidikan tidak hanya pada segi kognitif saja, melainkan juga 

harus mampu mempengaruhi sisi afektif dan psikomotor para peserta 

didik. Dalam hal ini maka media harus mampu meraih tujuan pendidikan 

tersebut.

Bicara tentang media yang berkenaan dengan ayat Al-Qur’an rasanya 

tidak akan pernah habis karena sesungguhnya banyak sekali ayat Al-

Qur’an yang menyinggung mengenai media jika kita memahami dengan 

seksama. Seperti juga pada QS. Al Maidah ayat 16 yaitu,
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Artinya: “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab 
itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita 
kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 
menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. ( QS. Al Maidah:16)

Pada ayat di atas, Allah Swt menyebutkan tiga macam kegunaan dari 

Al Qur’an.

1) Bahwa orang yang menganut apa yang diridhai Allah dengan cara 

beriman kepada kitab ini, akan mendapat petunjuk dari-Nya kepada 

jalan yang menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, berupa cara apa 

saja yang dapat menghindarkannya dari kesengsaraan dan kebinasaan.

2) Bahwa kitab itu mengeluarkan para penganutnya dari kegelapan 

akidah berhala, waham-waham dan khurafat-khurafat, yang dengan itu 

para pemimpin telah merusak seluruh agama. Mereka dikeluarkan dari 

kegelapan tersebut menuju cahaya tauhid yang murni, yang membuat 

penganutnya merdeka dan mulia di tengah makhluk yang lain, dan 

tunduk di hadapan Penciptanya semata.

3) Bahwa kitab itu menunjukkan jalan yang mengantarkan kepada tujuan 

dan cinta agama yang sebenarnya, manakala penganutnya berpegang 

teguh dengannya secara benar, yang untuk tujuan itu Kitab tersebut 
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diturunkan, yaitu sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi 

pertama dari umat itu, yakni para sahabat Nabi dan para tabi’in yang 

mengikuti jejak mereka dengan baik.4

Hal ini jika kita kaitkan dengan media dalam pendidikan maka kita 

akan mengetahui bahwa minimal ada tiga syarat yang harus dimiliki suatu 

media sehingga alat ataupun benda yang dimaksud dapat benar-benar 

digunakan sebagi media dalam pembelajaran. Tiga aspek itu adalah :

1) Bahwa media harus mampu memberikan petunjuk (pemahaman) 

kepada siapapun peserta didik yang memperhatikan penjelasan guru 

dan memahami medianya. Singkatnya yakni, media harus mampu 

mewakili setiap pikiran sang guru sehingga guru dapat lebih mudah 

menyampaikan materi.

2) Disebutkan bahwa Al Qur’an sebagai media yang digunakan oleh 

Allah yang akan mengeluarkan penganutnya dari kegelapan Aqidah 

berhala. Keterangan tersebut memiliki makna bahwa setiap media 

yang digunakan oleh seorang guru seharusnya dapat memudahkan 

peseta didik dalam memahami sesuatu.

3) Sebuah media harus mampu mengantarkan para peserta didiknya 

menuju tujuan belajar mengajar serta tujuan pendidikan dalam arti 

lebih luas. Media yang digunakan minimal harus mencerminkan 

                                                          
4Ahmad Musthafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al Maraghi Jilid 6, Cetakan Ke-2,(Semarang:

PT. Karya Toha Putra Semarang,1993) , h.143-144
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(menggambarkan) materi yang sedang diajarkan. Contohnya, misal 

dalam mengajarkan nama-nama benda bagi anak-anak, maka media 

yang digunakan harus mampu mewakili benda-benda yang dimaksud. 

Jika menyebutkan “sepeda motor” maka hendaknya seorang guru 

menggambar di papan tulis.

Jadi, dari semua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu informasi ataupun suatu pesan. 

b. Pengertian Pembelajaran

Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, 

yaitu “instruction”. Instruction diartikan sebagai proses interaktif antara 

guru dan peserta didik yang berlangsung secara dinamis. Ini berbeda 

dengan istilah “teaching” yang berarti mengajar. Teaching memiliki 

konotasi proses belajar da mengajar yang berlangsung satu arah dri guru 

ke peserta didik. Dalam hal ini hanya guru yang berperan aktif mengajar, 

sedangkan peserta didik bersifat pasif.

Penggunaan istilah “pembelajaran” sebagai pengganti istilah lama 

“proses belajar-mengajar (PBM)” tidak hanya sekedar merubah istilah, 

melainkan merubah peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak 

hanya “mengajar” melainkan “membelajarkan” peserta didik agar mau 

belajar. Menurut Saputro, tugas guru dalam proses pembelajaran, di 
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samping menyampaikan informasi, ia juga bertugas mendiagnosis 

kesulitan belajar peserta didik, menyeleksi materi ajar, mensupervisi 

kegiatan belajar, menstimulasi kegiatan belajar peserta, memberikan 

bimbingan belajar, mengembangkan dan menggunakan strategi dan 

metode. Selain itu, guru juga mengembangkan dan menggunakan berbagai 

jenis media dan sumber belajar, dan memberi motivasi agar peserta didik

mau belajar. Lebih dari itu, menurut Midun, guru juga harus berperan 

dalam debat dan diskusi sebagai mediator, menyelenggarakan field trip

(seperti tamasya atau kemping), stimulasi, dan sebagainya. 

Degeng  menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan 
upaya membelajarkan pembelajar (anak, siswa, peserta didik). 
Pengertian lain menurut Setyosari & Sulton  tentang pembelajaran 
adalah upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru, instruktur) 
dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar bisa belajar dengan 
mudah. Menurut Munadi, proses komunikasi dalam pendidikan terjadi 
karena ada rencana dan tujuan yang diinginkan. Komunikasi antar 
guru dan peserta didik dalam pembelajaran diefektifkan dengan 
menggunakan media (channel). Bahasa adalah media yang membantu 
peserta didik untuk mendapatkan mengerti gagasan atau ide guru. 5

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara guru dengan peserta didik. Di sini media pembelajaran 

berperan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran.

                                                          
5Rayandra Asyhar, op. cit., h. 6-7.
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c. Pengertian Media Pembelajaran

Setelah memahami pengertian kata “media” dan “pembelajaran”
secara terpisah, maka dengan menggabungkan kedua istilah tersebut 
pengertian “media pembelajaran” menurut Widodo dan Jasmadi 
dengan mudah dapat dipahami , yaitu apa saja yang digunakan sebagai 
media dalam pembelajaran. Secara terminologis, ada berbagai definisi 
yang diberikan tentang media pembelajaran. Pendapat Schramm 
tentang media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 
(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
Media pembelajaran, menurut Gerlach & Ely, memiliki cakupan yang 
sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang 
membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu 
memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.6

Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai “segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif.

Perkembangan media pembelajaran dipengaruhi oleh konsep mengajar 

dan konsep belajar itu sendiri. Konsep lama mengajar dianggap sebagai 

proses penyampaian materi pelajaran dari guru atau pengajar pada 

sekelompok peserta didik. Pada konsep ini media berfungsi untuk 

memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran. Oleh karena itu 

orientasi penggunaan media adalah guru itu sendiri. Pandangan baru 

menganggap mengajar sebagai proses mengatur lingkungan supaya 

                                                          
6Ibid, h. 7-8.
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peserta didik belajar, maka media pembelajaran diorientasikan pada 

kemudahan peserta didik merubah perilakunya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Perkembangan konsep mengajar seperti itulah yang 

memengaruhi perkembangan pemanfaatan media pembelajaran.7

2. Pembelajaran Online dan E-learning (Electronic Learning)

a. Konsep dan Karakteristik Pembelajaran Online dan E-learning

Pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

mengandalkan pada sumber-sumber informasi yang tersedia pada jaringan 

internet. Dari konsep ini maka jelas pembelajaran online erat kaitannya 

dengan pemanfaatan internet, sebagai sumber belajar. Adapun, E-learning

yang diartikan sebagai materi pembelajaran atau pengalaman belajar yang 

disampaikan melalui teknologi elektronik. 8 Jadi, dengan demikian dalam 

E-learning peserta didik tidak hanya belajar dari internet saja akan tetapi 

juga dari sumber lain seperti video atau audio. Namun demikian 

perkembangan komputer yang semakin hebat dengan berbagai 

jaringannya, maka dewasa ini E-learning juga lebih banyak memanfaatkan 

komputer dengan jaringan internetnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa ciri pembelajaran online

dan e-learning di antaranya sebagai berikut:9

                                                          
7Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran. (Jakarta: Prenada Media Grup), h.105.
8Ibid, h. 205.
9Ibid, h.207-208.
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1) Pada pembelajaran online dan e-learning peserta didik tidak lagi 

memerlukan tempat dan waktu khusus untuk belajar, akan tetapi setiap 

siswa bisa belajar di mana dan kapan saja sesuai dengan kesempatan 

yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik secara individual.

2) Dalam proses pembelajaran peserta didik tidak lagi hanya memiliki 

akses pada buku teks dan sumber-sumber belajar tercetak lainnya, 

namun kepada sumber-sumber informasi yang bersifat digital, yang 

dapat diakses melalui dunia maya.

3) Peserta didik dan guru dapat meningkatkan pembelajaran kelas dengan 

mengakses informasi dari kesatuan sumber-sumber (database, 

perpustakaan, kelompok minat khusus), berkomunikasi via komputer 

dengan peserta didik lain atau dengan para ahli di bidang pelajaran 

khusus, dan penukaran informasi atau data.

4) Para guru dan peserta didik bisa mengakses dokumen elektronik untuk 

memperkaya pelajaran mereka. Peserta didik dapat secara aktif 

berpartisipsi karena pembelajaran online memberikan lingkungan 

pembelajaran yang interaktif.

5) Karena komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi 

di berbagai media (cetak, video, dan rekaman suara dan musik) 

komputer telah mejadi perpustakaan tanpa batas.

6) Pembelajaran online dan e-learning memungkinkan guru terpisah 

secara geografis dari peserta didik mereka, dan peserta didik dapat 

belajar dengan peserta didik lainnya di ruangan kelas di seluruh dunia.
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Derek Stockley mendefinisikan e-learning sebagai penyampain 
program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan 
menggunakan sarana elektronik seperti komputer atau alat elektronik 
lain seperti telepon genggam denan berbagai cara untuk memberikan 
pelatihan, pendidikan, atau bahan ajar. Senada dengan Stockley, Som 
Naidu mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan secara sengaja 
jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan 
mengajar. Istilah lain yang mengacu pada hal yang sama, yaitu online 
learning, virtual learning, distributed learning, dan network atau web-
based learning. Secara fundamental, e-learning adalah proses 
pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk menjembatani kegiatan belajar dan pembelajaran, baik secara 
asinkronous maupun sinkronous.

Clark dan Mayer mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran 
yang disampaikan dengan menggunakan komputer melalui CD-ROM, 
internet atau intranet. Karakteristik lainnya adalah:
1) Adanya konten atau materi pembelajaran yang relevan dengan 
tujuan pembelajaran.
2) Menggunakana metode pembelajaran yang sesuai.
3) Menggunakan media pembelajaran dalam berbagai format seperti 
teks, visual, video, multimedia, dan lain-lain.
4) Dapat terjadi secara sinkronous maupun asinkronous.10

Munir mendefinisikan, “E-learning adalah program aplikasi berbasis 

internet yang memuat semua informasi tentang seputar pendidikan yang 

jelas, dinamis, dan akurat serta up to date memberikan kemudahan bagi 

para pembelajar untuk melakukan pembelajaran secara online”. 

E-learning merupakan pembelajaran secara online yang memanfaatkan 

komputer dan internet. Menurut pendapat Sondang P. Siahaan yang 

dituliskan oleh Prasojo & Riyanto, ada tiga fungsi pembelajaran elektronik 

terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu: 1) sebagai tambahan 

                                                          
10Dewi Salma Prawiradilaga, dkk,  Mozaik Teknologi Pendidikan, e-learning. (Jakarta: Prenada Media 
Group), h.33-34.
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(suplemen), e-learning berfungsi sebagai penambah wawasan dan bersifat 

opsional; 2) pelengkap (komplemen), e-learning berfungsi sebagai media

pengayaan (enricment) dan remedial bagi siswa; 3) sebagai pengganti 

(substitusi), e-learning digunakan sebagai ganti dari kegiatan belajar di 

kelas.11

Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran (Inggris: 

Electronic Learning disingkat E-learning) dapat didefinisikan sebagai 

sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan dibidang pendidikan 

dalam bentuk sekolah maya. Dengan e-learning, peserta didik (learner 

atau murid) tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk 

menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. E-learning

juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran, dan tentu 

saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi 

atau program pendidikan. 

Mengacu pada beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa e-learning memiliki arti yang cukup luas 

yang menjelaskan tentang berbagai teknologi elektronik untuk 

menyampaikan pembelajaran menggunakan komputer, internet, serta 

teknologi elektronik lain. Dalam hal ini, peneliti cenderung menggunakan 

istilah e-learning sebagai bentuk pembelajaran dari teknologi elektronik. 

                                                          
11Nurwita Yuliastuti, Pujayanto, Elvin Yusliana Ekawati, “Pengembangan Media 

Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis E-learning Dengan Moodle Untuk Siswa Sekolah Menengah 
Pertama Pada Tema Pengelolaan Sampah,” Jurnal Pendidikan Fisika, 2014, Vol.2 No.(1). h.16.
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3. Moodle

a. Pengertian Moodle

“Menurut Munir dalam Nurwita Yuliastuti, Pujayanto, dan Elvin 

Yusliana Ekawati, Istilah Moodle diambil dari singkatan Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment, yang berarti tempat belajar 

dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek”. Moodle adalah 

sebuah nama untuk program aplikasi yang dapat merubah sebuah media 

pembelajaran ke dalam bentuk web. Moodle memungkinkan siswa untuk 

masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi 

pembelajaran secara online.12 Moodle pertama kali diperkenalkan oleh 

Martin Dougiamas, seorang computer scientist dan educator, yang 

menghabiskan sebagian waktunya untuk mengembangkan sebuah 

Learning Management System di salah satu perguruan tinggi di Kota 

Perth, Australia.13

Menurut Amiroh, Moodle merupakan program open source yang 

paling terkenal diantara program-program e-learning yang ada, karena 

memiliki berbagai kelebihan yang memudahkan pengguna. Moodle

merupakan perangkat lunak open source yang mendukung implementasi 

e-learning dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran yang 

                                                          
12Ibid. h.17.
13Deni Darmawan. Pengembangan E-Learning Teori dan Desain. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2014), h. 69.



24

diakomodasi dalam satu portal e-learning. Fasilitas-fasilitas penunjang 

pembelajaran tersebut misalnya: tugas, kuis, percakapan, diskusi, serta 

fasilitas utama yang dapat meng-upload berbagai format materi 

pembelajaran. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut materi yang dibelajarkan

dapat lebih menarik dan mudah untuk dipahami siswa.14

Menurut Chen, bahwa untuk peserta didik “Moodle platform 

e-learning mudah digunakan dan menyediakan alat komunikasi yang baik, 

tempat diskusi, ruang grup, ruang kerja, dan membuat belajar lebih 

menarik”.15

b. Kelebihan Moodle

1) Sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri

2) Ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang dibuat

3) Sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

(karena bersifat Open source)

4) Fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh

c. Kekuranga Moodle

1) Membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem

2) Perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya

3) Membutuhkan biaya lebih
                                                          

14Intan Mustika Noor Sasono Putri, Pujayanto, Rini Budiharti, “Pengembangan  Media 
Pembelajaran IPA Terpadu Interaktif  Dalam Bentuk Moodle Untuk Siswa SMP Pada Tema Biomassa 
Sumber  Energi Alternatif Terbarukan,”Jurnal Pendidikan Fisika,Vol.2 No.(1), 2014, h.33.

15Lan Umek, Damijana Keržič, Nina Tomaževič and Aleksander Aristovnik, “Moodle
E-learning System and Students’ Performance in Higher Education: The Case Of Public 
Administration Programmes,” International Conference e-learning 2015, h. 99.
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4) Memerlukan hardware khusus

5) Harus menginstall aplikasi khusus

4.   Suplemen Pembelajaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suplemen merupakan sesuatu 

yang ditambahkan untuk melengkapi, tambahan, bagian ekstra pada surat 

kabar, majalah, dan sebagainya, lampiran pelengkap.16 Suplemen 

pembelajaran merupakan tambahan atau pelengkap yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, dengan tujuan untuk melengkapi materi yang telah ada.

5. Usaha  dan Energi

a. Usaha  

Kata usaha atau kerja memiliki berbagai arti pada bahasa sehari-hari.

Tetapi dalam fisika, usaha atau kerja diberi arti yang spesifik untuk

mendeskripsikan apa yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja pada 

benda sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Lebih 

spesifik lagi,  usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya yang 

konstan  (konstan dalam hal besar dan arah) didefinisikan sebagai hasil 

kali besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar 

perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut . Dalam 

bentuk persamaan, dapat kita tuliskan :

                                                          
16 Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 1107.
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Keterangan:
W = Usaha (J)
F   = Gaya (N)
S   = perpindahan atau jarak (m)

di mana F adalah besar gaya konstan, s adalah besar perpindahan benda, 

dan   adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Faktor cos 

muncul karena F cos  (=F) adalah komponen F yang sejajar dengan s. 

Kerja merupakan besaran skalar-hanya mempunyai besar.17

Sebagai istilah fisika, usaha yang dilakukan sebuah gaya didefinisikan 

sebagai hasil kali skala vektor gaya dan vector perpindahan benda, atau 

hasil kali komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda dengan 

besar perpindahan benda.18  

Dalam satuan SI, kerja atau usaha dinyatakan dalam newton-meter. 

Diberikan nama khusus untuk satuan ini, joule (J): 1 J = 1 N.m. dalam 

sistem cgs, satuan kerja disebut erg dan didefinisikan sebagai 1 erg = 1 

                                                          
17 Douglas C. Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid 1.(Jakarta: Erlangga, 2001), h. 173.
18 Satriawan Mirza, E-book Fisika Dasar. h.38-39

       W = F.s

W = F s cos . 



27

dyne.cm. dalam satuan Inggris, kerja diukur dalam foot-pound (kaki-pon). 

Adalah mudah untuk membuktikan bahwa 1 J =107 erg = 0,7376 ft.lb.19

Dalam pemindahan energi melalui gaya, usaha W dikatakan telah 

dilakukan pada objek melalui gaya. Usaha W adalah energi yang 

dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja 

pada objek tersebut. Energi yang dipindahkan ke objek adalah usaha 

positif dan energi yang dipindahkan dari benda adalah usaha negatif. Jadi, 

“usaha” adalah energi yang dipindahkan; “melakukan usaha” adalah 

kegiatan memindahkan energi. Usaha mempunyai satuan yang sama 

dengan energi dan merupakan besaran skalar.20 Jadi, usaha atau kerja 

adalah besarnya gaya yang diperlukan oleh sebuah benda untuk membuat 

benda tersebut mengalami perpindahan.

Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita 

mendorong meja, kita memberikan gaya kepada meja dan menyebabkan 

meja tersebut berpindah tempat. Seperti gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Contoh Usaha

                                                          
19Douglas C. Giancoli, loc.cit 
20Halliday, Resnick, dan Walker, Fisika Dasar Edisi 7 Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 

154-155.
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b. Energi

Suatu sistem dikatakan mempunyai energi jika sistem tersebut 

mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Besarnya energi suatu 

sistem sama dengan besarnya usaha yang mampu ditimbulkan oleh sistem 

tersebut. Satuan energi sama dengan satuan usaha (joule).

Aspek yang paling penting dari semua jenis energi adalah bahwa 

jumlah dari semua jenis energi, energi total, tetap sama setelah proses apa 

pun dengan jumlah sebelumnya: yaitu, besaran “energi” dapat 

didefinisikan sedemikian sehingga energi merupakan besaran yang kekal. 

Kita dapat mendefinisikan energi dengan cara tradisional sebagai 

“kemampuan untuk melakukan kerja.” 

Sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kemampuan untuk 

melakukan kerja dan dengan demikian dapat dikatakan mempunyai energi. 

Energi gerak disebut energi kinetik, dari kata Yunani kinetikos, yang 

berarti “gerak”. Jadi, energi kinetik adalah energi yang menyebabkan 

sebuah benda bergerak. Contohnya ketika kita berlari, kita memiliki energi 

kinetik karena kita memberikan usaha sehingga kita bergerak, seperti 

gambar 2.2 di bawah ini.21

      

                                                          
21 Douglas C. Giancoli, op.cit. h.178-180 dan 188.
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Gambar 2.2 Contoh Energi Kinetik

Persamaan matematis dari energi kinetik adalah :

Keterangan:
EK = Energi kinetik
m   = massa
v    = kecepatan

Benda yang sedang bergerak memiliki energi. Ini dapat dibuktikan 

dengan mudah. Jika kalian tahan benda yang sedang bergerak maka kalian 

merasakan adanya gaya. Sebaliknya jika benda yang sedang diam atau 

bergerak dengan kecepatan kecil maka kecepatannya makin besar jika 

diberi kerja.22

Kerja total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan 

perubahan energi kinetiknya. Ini merupakan prinsip kerja-energi. Sebuah 

benda dikatakan memiliki energi sebagai sifat dari geraknya, yang kita 

sebut energi kinetik. Tetapi benda juga mungkin memiliki energi 

                                                          
22Mikrajuddin Abdullah, E-Book Fisika Dasar 1.h.364.

EK =  mv2 
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potensial, yang merupakan energi yang dihubungkan dengan gaya-gaya 

yang bergantung pada posisi atau konfigurasi  benda (atau benda-benda) 

dan lingkungannya. Dengan demikian definisi energi potensial gravitasi 

sebuah benda sebagai hasil kali massa benda m dengan gravitasi bumi g, 

dan ketinggiannya, h, di atas tingkat acuan tertentu (misalnya tanah). 

Misalnya buah apel yang ada di atas pohon, buah apel tersebut memiliki 

energi potensial karena berada pada ketinggian dan berada pada tingkat 

acuan yakni tanah. Dapat dilihat seperti gambar 2.3 di bawah ini.

     

Gambar 2.3 Contoh Energi Potensial Gravitasi

Persamaan dari energi kinetik dapat dilihat di bawah ini: 

Keterangan:
EPgrav = Energi Potensial (J)
m = massa benda (kg)
g = gravitasi bumi (9,8 atau 10 m/s2)
h = ketinggian benda (m)

EPgrav = m. g. h
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Definisi suatu besaran E, yang disebut energi mekanik total dari 

sistem, sebagai jumlah energi kinetik dan potensial pada setiap saat.

Prinsip kekekalan energi mekanik untuk gaya-gaya konservatif:

Keterangan:
Em = Energi mekanik
Ek = Energi kinetik
Ep = Energi potensial

Jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, enegi mekanik total 

dari sebuah sistem tidak bertambah maupun berkurang pada proses 

apapun. Energi tersebut tetap konstankekal.23 Perumusan energi sangat 

luas sehingga definisi yang jelas sukar untuk dituliskan. Secara teknis, 

energi adalah besaran skalar yang dihubungkan dengan kondisi  (atau 

keadaan) satu atau banyak objek. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke 

bentuk lainnya dan dapat dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya, 

tetapi jumlah total selalu sama (energi bersifat kekal). Tidak ada 

pengecualian terhadap kekekalan energi ini yang telah ditemukan.24 Energi 

dalam Al-Qur’an juga disinggung dalam Q.S Ar-Ruum ayat 46 yaitu,

                                                          
23Douglas C. Giancoli, op.cit. h.178-180 dan 188.
24Halliday, Resnick, dan Walker, op.cit. h.153

Em = EK + EP
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa 
Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira 
dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya 
dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan 
(juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-
mudahan kamu bersyukur”.

Ayat di atas menunjukan bagaimana fungsi angin dapat menjalankan 

kapal (perahu). Andaikan bila tidak ada angin, maka kapal hanya dapat 

berjalan bila diberi tenaga oleh manusia dengan di dayung. Tenaga untuk 

berdayung berasal dari energi internal manusia yang berasal dari makanan 

dan minuman yang masuk kedalam tubuh manusia. Namun karena adanya 

angin dan perahu telah diberi layar, maka perahu dapat berjalan dengan 

mudahnya.25

Selain itu, berkat adanya angin yang merupakan rahmat dari Allah, 

manusia dan akalnya dapat menciptaan peralatan yang digerakkan dengan 

angin, seperti kincir angin yang dapat digunakan untuk menggiling padi 

atau gandum dan lain sebagainya, daun nyiur melambai-lambai, layar 

perahu nelayan terkembang, selancar air dimainkan, semua terjadi karena 

ada energi angin.

                                                          
25Ahmad Musthafa Al Maraghi, op. cit, h.149.
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C. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian ditinjau dari tingkat efektifitas, media yang dihasilkan 

merupakan media yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran 

akuntansi di SMA Negeri 4 Jember, yang ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya rata-rata hasil belajar yang diperoleh dibanding dengan 

sebelum menggunakan media yang dikembangkan, serta didukung dengan 

hasil perhitungan uji beda (paired sample t-test). Berdasarkan hasil uji coba 

terbatas dan lebih luas, menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh siswa dengan menggunakan media e-learning berbasis moodle lebih 

tinggi (79,42) dibanding dengan yang diperoleh saat menggunakan media 

sebelumnya (75,45).26

2. Hasil penelitian menyatakan informasi bahwa, hasil validasi data yang 

dilakukan menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi 

kriteria baik dengan kesesuaian hasil validasi ahli, Peer Reviewer, Reviewer 

dan siswa dalam aspek kelayakan materi, pembelajaran, tampilan, dan 

pemrograman.27

3.   Hasil penelitian menyatakan informasi bahwa, analisis data validasi logic dari

pakar aspek kelayakan, kebahasaan, sajian dan kegrafisan menghasilkan 

                                                          
26Tiara, “Pengembangan Media E-learning Berbasis Moodle Pada Kompetensi Dasar Jurnal 

Khusus untuk Siswa Kelas XII IPS Semester Gasal di SMA Negeri 4 Jember,” Prosiding Semiar 
Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.2015. h.1.

27Miftah Rizqa Safitri, Rini Budiharti, Elvin Yusliana Ekawati, “Pengembangan Media 
Pembelajaran IPA Terpadu Interaktif Dalam Bentuk Moodle Untuk Siswa SMP Pada Tema Hujan 
Asam”. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol.2 No.1, 2014, h.1.
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penilain rata-rata sebesar 3,66. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa bahan ajar dikategorikan cukup valid. Sehingga bahan ajar berbasis 

web interaktif dengan aplikasi e-learning moodle ini dapat dikatakan mampu 

mengukur apa yang harus diukur dan cukup layak digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.28

4. Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa, ditinjau dari aspek 

pembelajaran, materi, tampilan dan aspek pemrograman, kualitas e-learning 

berbasis moodle yang  dikembangkan dikategorikan sangat baik dengan 

presentase 87,6%. Dengan demikian, dari hasil uji pelaksanaan lapangan yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa e-learning berbasis moodle pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam bagi siswa kelas V SD Negeri Kotagede 1 dengan 

materi “pesawat sederhana” sudah layak digunakan oleh siswa SD Negeri 

Kotagede 1 sebagai salah satu sumber belajar baik secara individu maupun 

kelompok.29

5. Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa, nilai validasi rata-rata 89% 

dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran 

                                                          
28Arif Harimukti Hidayatulah, Yushardi, Sri Wahyuni,“Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Web Interaktif dengan Aplikasi E-learning Moodle pada Pokok Bahasan Besaran dan Satuan di SMA”,
Jurnal Pendidikan Fisika, vol. 4 No (2), Jember 2015, h.112. 

29Ginanjar Dwi Basuki, “Pengembagan E-learning Berbasis Moodle Pembelajaran IPA bagi 
Siswa Kelas V SD Negeri Kotagede 1,” Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 1 No (1), Yogyakarta 
2015, h.2.
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e-learning berbasis open source moodle  yang dikembangkan telah dinyatakan 

baik dari aspek kelayakan materi/isi, bentuk media, maupun aspek 

kebahasaan.30

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, bahwa media 

pembelajaran e-learning berbasis moodle mendapat respon yang baik dari peserta 

didik. Namun pada pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti di atas 

fokusnya bukan diperuntukkan materi usaha dan energi, serta bukan untuk 

menjadikan moodle sebagai suplemen atau tambahan pembelajaran fisika di kelas.

Sehingga peneliti melakukan penelitian dan pengembangan dengan judul 

“Pengembangan Media E-learning Dengan Moodle Sebagai Suplemen 

Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

D. Desain Model

Desain model pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan bahan instruksional oleh Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

oleh Sugiyono. Produk yang dihasilkan berupa media e-learning moodle yang 

dapat dijadikan suplemen pembelajaran fisika di kelas.

Langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono dengan langkah-

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

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

(8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi masal. 

                                                          
30Nela Oktadiana, Syukma Netti, Hendra Hidayat, “Pengembangan Media Pembelajaran E-

learning Berbasis Open Source Moodle pada Materi Instalasi Perangkat Jaringan Lokal untuk Siswa 
SMK,” Jurnal Teknologi Pendidikan, Padang 2014, h.9.
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Tetapi dalam penelitian ini langkah-langkah yang digunakan hanya meliputi 7 

langkah: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) 

validasi desain, 5) perbaikan desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk. 

Langkah-langkah penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.4.Prosedur Pengembangan Produk RnD Modifikasi Sugiyono.31

                                                          
31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2014), 

h. 298.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Mengembangkan media pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan

moodle yang layak digunakan sebagai suplemen atau tambahan pembelajaran 

fisika pada konsep usaha dan energi kelas X.

2. Mengetahui respon peserta didik terhadap media e-learning dengan moodle

yang dikembangkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga selesai 

tahap pelaksanaan pada tahun pelajaran 2016/2017.
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C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Produk berupa media e-learning dengan moodle yang akan dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan dari tiga sekolah yang telah diobservasi dan dilakukan pra-

penelitian yaitu berdasarkan angket yang disebar ke 20 peserta didik dimasing-

masing dari tiga sekolah yakni SMA N 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung bahwasannya sekolah dan 

pesrta didik membutuhkan media baru yang sebelumnya belum pernah diberikan 

oleh guru mata pelajaran fisika tersebut. Dari hasil wawancara tertulis yang diisi 

oleh guru pula maka peneliti mengembangkan media e-learning dengan moodle

ini, karena guru masih belum menggunakan media e-learning berbasis web, dan 

guru pun tertarik dengan produk yang akan peneliti kembangkan pada mata 

pelajaran fisika khususnya pada konsep usaha dan energi. 

Hal ini juga telah sesuai dengan prosedur penelitian dari Borg and Gall

yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono pada tahap kegiatan awal yaitu melakukan 

observasi untuk mencari potensi dan masalah.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan 

kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, 

kenyataan dan fakta yang relevan. Dalam hal ini, Moleong mengemukakan bahwa  

kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak 
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berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka.1 Adapun metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development).

Menurut Soenarto mengartikan pengembangan sebagai suatu proses untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Penelitian pengembangan adalah upaya untuk 

mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi,media, alat, dan 

strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran di kelas/ laboratorium, dan bukan untuk menguji teori.

Pengembangan atau sering disebut juga sebagai penelitian pengembangan, 

dilakukan untuk menjembatani antara penelitian pendidikan menurut Ardhana. 

Hasil dari penelitian pengembangan adalah berupa produk, dalam hal ini adalah 

media pembelajaran, perangkat lunak (software) yaitu isi dari media pembelajaran 

tersebut, sedangkan perangkat keras (hardware) adalah berupa alat yang dijadikan 

tempat dari isi media tersebut yang dapat berupa CD (Compact Disc) maupun 

yang lainnya.2

Penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan

mengembangkan produk. Memvalidasi produk, berarti produk itu telah ada, dan 

peneliti hanya menguji evektifitas atau validitas produk tersebut. 

                                                          
1Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 187.
2Gd Tuning Somara Putra dkk, “Pengembangan  Media Pembelajaran Dreamweaver Model  

Tutorial Pada Mata Pelajaran  Mengelola  Isi Halaman Web untuk Siswa Kelas XI Program Keahlian
Multimedia di SMK Negeri 3 Singaraja,” Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika ,JANAPATI 
2013, Vol 1, No. (2). h.128.
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Mengembangkan produk dalam arti yang luas dapat berupa memperbarui produk 

yang telah ada (sehingga menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien) atau 

menciptakan produk baru (yang sebelumnya belum pernah ada).3 Penelitian ini 

dilakukan menggunakan prosedur penelitian pengembangan yang mengacu pada 

Model Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono. 

Langkah- langkah penelitian dan pengembangan ditunjukan pada gambar 

3.1 berikut :

Gambar 3.1. Prosedur Pengembangan Produk RnD Modifikasi Sugiyono.4

                                                          
3Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan. (Bandung: Alfabeta,2015), h.28.
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2014), h. 
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Dari kesepuluh langkah tersebut, peneliti hanya akan menggunakan 7

tahap, sebagai berikut:

Gambar 3.2.Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan oleh peneliti
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Peneliti hanya menggunakan 7 tahap. Peneliti membatasi sampai 7 tahap 

dikarenakan keterbatasan waktu dan juga peneliti hanya ingin melihat produk 

layak atau tidak digunakan sebagai suplemen atau tambahan pembelajaran fisika 

di kelas, serta melihat respon kemenarikan dari peserta didik jadi tidak sampai 

menyebarluaskan.

E. Langkah-langkah Pengembangan Media

1. Potensi Dan Masalah

Kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap media 

e-learning dengan moodle, peneliti melakukan observasi guna mencari 

potensi dan masalah ditiga SMA di Bandar Lampung yakni SMAN 13 Bandar 

Lampung, SMA Al-Azhar 3 dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Potensi 

dari ketiga sekolah ialah tersedianya hotspot dan computer yang memadai

untuk peserta didik. Sedangkan masalah yang ada ialah kurang 

dimanfaatkannya hotspot tersebut oleh guru untuk membuat sebuah media 

e-learning yang berbasis web, dan kurang beragamnya metode yang 

digunakan guru sehingga membuat peserta didik mulai mengatakan bahwa 

pelajaran fisika itu sulit. Dengan adanya potensi tersebut peneliti 

mengembangankan media e-learning dengan moodle sebagai suplemen 

pembelajaran fisika. Potensi tersebut berguna untuk meminimalisir

permasalahan pembelajaran di kelas.
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2. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dengan 

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.5 Melalui penyebaran angket ke 20

peserta didik pada masing-masing sekolah didapatkan bahwa sebagian 

besar peserta didik setuju dengan peneliti yaitu metode yang digunakan 

oleh guru selama ini sulit dipahami, peserta didik memerlukan metode lain 

agar mempermudah pembelajaran fisika di kelas, peserta didik memerlukan 

media pembelajaran lain, dan mata pelajaran fisika dianggap sulit. Sarana 

dan prasarana penunjang cukup memadai, tersedianya sarana komputer dan 

internet, namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu peneliti 

ingin mengembangkan media e-learning dengan Moodle yang nantinya 

diharapkan dapat digunakan sebagai suplemen atau tambahan pembelajaran 

fisika di kelas khususnya pada materi usaha dan energi.

                                                          
5Sugiyono, ibid, h.142.
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b. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari 

kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.6

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kritik dan saran dari dosen pembimbing, ahli media, ahli materi, ahli 

teknologi, terhadap media yang sedang dikembangkan.

Untuk instrumen pengumpulan data pada penelitian dan 

pengembangan ini adalah lembar angket validasi ahli dan lembar angket 

respon peserta didik. Angket menggunakan skala likert dengan 5 alternatif 

jawaban: sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, yang terdiri 

dari angket untuk ahli materi, angket untuk ahli media, angket untuk ahli 

teknologi, angket ahli guru dan respon peserta didik.

3. Desain Produk

Setelah dilakukannya pengumpulan data pada tahap sebelumnya maka 

langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah membuat produk awal 

media e-learning dengan moodle yaitu dengan cara:

                                                          
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta,2013), h. 274.



45

a. Hosting dan membuat domain. 

Langkah pertama dalam desain produk ini adalah hosting, baru 

kemudian bias membuat domain. Kemudian setelah membuat domain 

dengan nama www.forumwulan.com maka peneliti membuat akun admin.

Admin di moodle ini bisa menjadi guru sekaligus mengatur semua yang 

ada di moodle. Setelah akun admin selesai dibuat, kemudian memasang 

foto profil agar identitas admin dapat terlihat jelas. Agar nantinya dapat 

dengan mudah diakses oleh responden.

b. Membuat Courses.

Setelah membuat akun admin maka selanjutnya peneliti membuat 

courses di moodle. Pembuatan courses tersebut antara lain membuat nama 

courses yaitu “Fisika Itu Asik” yang kemudian berisi delapan topik. 

c. Pembuatan Media Pembelajaran

Selanjutnya, peneliti membuat konten media-media yang akan 

diunggah ke e-learning moodle yaitu poster dengan menggunakan aplikasi 

photoshop dan photoscape, video scribe (sparkol video) dan video lain 

menggunakan aplikasi powtoon yang dapat di download.

d. Mengunggah Konten 

Langkah terakhir yakni mengunggah konten media-media yang telah 

dibuat ke dalam e-learning dengan moodle. 
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4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses atau kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk media e-learning dengan moodle sudah dikategorikan

sebagai media yang  efektif. Validasi ini dikatakan sebagai validasi rasional, 

karena validasi ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, 

belum fakta lapangan. Pada tahapan validasi desain produk awal 

dikonsultasikan kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, ahli 

teknologi dan ahli guru fisika.

Ahli materi menganalisis dan menilai apakah materi yang disusun

sudah sesuai dengan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Tujuan

Pembelajaran. Pada media e-learning dengan Moodle, ahli media

menganalisis dan menilai dari segi tampilan, tata letak teks dan gambar,

kesesuaian jenis huruf dan ukurannya, kesesuaian warna serta pemilihan

background. Sedangkan ahli teknologi menguji kelayakan media e-learning 

dengan moodle yang akan disajikan pada proses pembelajaran. Ahli guru 

fisika sendiri menilai kelayakan produk sebagai suplemen pembelajaran fisika 

pada konsep usaha dan energi.

5. Revisi Desain

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  

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

melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan 

masukan-masukan ahli.
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6. Uji Coba Produk

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 

pengembangan yang dilakukan setelah revisi desain selesai. Uji coba produk 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, kelayakan dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan. Untuk uji coba produk dilakukan dengan cara uji 

coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan.7

a. Uji coba kelompok kecil

Pada tahap ini, pengujian dilakukan pada tiga sekolah yakni SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung dengan masing-masing 5 responden peserta 

didik dan responden yaitu guru fisika.

b. Uji coba lapangan 

Pada uji coba lapangan ini, akan dilakukan dengan 10 peserta didik 

dimasing-masing sekolah. Sekolah tersebut adalah SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung.

7. Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil  dan uji coba lapangan 

untuk mengetahui kemenarikan media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika, maka peneliti melakukan revisi produk.  

                                                          
7Arief S. Sadiman et al, Media Pendidikan.(Jakarta: RajagrafindoPersada, 2012), h.183.
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Selanjutnya media e-learning dengan moodle dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu tambahan belajar bagi peserta didik dan guru di SMA/MA kelas X 

pada materi usaha dan energi.

F. Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dengan 

beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.8 Kuesioner ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi permasalahan di sekolah, analisis peserta didik,  respon 

peserta didik ,ahli materi, ahli media, ahli teknologi, dan ahli guru terhadap 

media e-learning dengan moodle ini.

b. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari 

kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.9

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

                                                          
8Sugiyono, loc.cit, h.142.
9Suharsimi Arikunto, loc.cit, h. 274.
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kritik dan saran dari dosen pembimbing, ahli media, ahli materi, ahli 

teknologi, terhadap media yang sedang dikembangkan.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Angket untuk ahli materi

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Media e-learning dengan Moodle

oleh Ahli Materi

Kriteria Indikator Nomor Soal
1. Aspek 
Kelayakan Isi

A. Kesesuaian materi 
dengan KI dan KD

B. Keakuratan materi

C. Kemutakhiran materi

D. Mendorong 
keingintahuann

1,2,3

4,5,6,7,8

9,10,11,12,13

14,15

2. Aspek 
Kelayakan 
Penyajian 

A. Teknik penyajian

B. Pendukung penyjian 

C. Penyajian 
pembelajaran

1,2

3,4,5,6,7

8

3. Aspek 
Penilaian 
Kontekstual

A. Hakikat kontekstual

B. Komponen 
kontekstual 

1,2

3,4,5,6

Sumber: modifikasi dari penelitian Ria Sartikaningrum yang mengutip, Aspek dan 
Kriteria Penilaian Media Pembelajaran.10

                                                          
10Ria Sartikaningrum, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli Akutansi 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Program Keahlian Akutansi SMK Negeri 1 
Tempel” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h.54.
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2)  Angket untuk ahli media

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kualitas 

produk yang sedang dikembangkan. Kriteria dan aspek penilaian 

media oleh ahli media dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Media e-learning dengan Moodle

oleh Ahli Media

Kriteria Indikator Nomor Soal

1. Aspek 
Kelayakan 
Kegrafikaan

A. Desain media 
e-learning

B. Penyajian

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

10,11,12,13,14
Sumber: modifikasi dari penelitian Ria Sartikaningrum yang mengutip, Aspek dan 
Kriteria Penilaian Media Pembelajaran.11

3) Angket untuk ahli teknologi

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kualitas produk yang sedang dikembangkan dengan kriteria 

kelayakan moodle sebagai teknologi e-learning. Dapat dilihat pada 

tabel 3.3.

                                                          
11 Ibid, h.53.
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Tabel 3.3 

Kriteria Kelayakan Moodle Sebagai Teknologi E-Learning     

oleh Ahli Teknologi

Kriteria Indikator Nomor Soal

1. Aspek 
Kelayakan 
Moodle
sebagai 
Teknologi 

E-Learning

A. Efisiensi Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4) Angket untuk ahli guru fisika

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

tanggapan guru tentang kelayakan media e-learning dengan moodle

sebagai suplemen atau tambahan pembelajaran fisika. Dapat dilihat 

pada tabel 3.4.
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   Tabel 3.4 
Penilaian Kelayakan Moodle Sebagai Suplemen  

Pembelajaran Fisika Oleh Ahli Guru

Kriteria Indikator Nomor Soal

1. Aspek 

Pembelajaran

A. Kesesuaian Materi

B. Aktualitas

C. Kelengkapan dan 

Kualitas Bahan

D. Kedalaman soal

E. Kemudahan untuk 

dipahami

F. Sistematis

G. Keterbantuan 

penggunaan moodle

1,2,3

4

5,6,7,8

9

10,11,12

13

14,15,16

2. Aspek 

Komunikasi 

Visual

A. Komunikatif

B. Kreatif dan Inovatif

C. Sederhana

D. Tampilan Umum

E. Pemilihan warna, 
gambar, video

F. Kerapian dan 

kemenarikan desain

1

2

3

4

5,6,7,8

9,10
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5)  Angket untuk peserta didik

Angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai respon

peserta didik terhadap media  yang dikembangkan. Dapat dilihat 

pada tabel 3.5 di bawah ini.

     Tabel 3.5
Respon Peserta didik dengan Kriteria Komunikasi   Visual  

    E-Learning dengan Moodle

Kriteria Indikator Nomor Soal

1.  Aspek 

Komunikasi 

Visual

A. Komunikatif

B. Kreatif dan Inovatif

C.  Pemilihan warna, 

gambar, video

D. Kerapihan ddan 

Kemenarikan Desain

1

2,3

4,5,6,7,8

9,10

b. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data yang diperlukan untuk menilai media e-learning

dengan moodle telah terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Data yang 

diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.
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a. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif yang merupakan data tentang proses pengembangan 

media e-learning dengan moodle berupa kritik dan saran dari ahli materi,

ahli media, ahli teknologi, guru fisika, dan peserta didik dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, beberapa saran akan digunakan untuk perbaikan 

produk pada tahap revisi.

b. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang berupa data kuesioner penelitian dan data 

penilaian tentang media e-learning dengan moodle dari ahli materi, ahli 

media, ahli teknologi, guru fisika, dan peserta didik dianalisis dengan 

teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, namun sebelum 

menganalisis, ada aturan penilaian atau pemberian skor dalam 

mengevaluasi data. Aturan pemberian skor adalah sebagai berikut:

                 
Tabel 3.6

Aturan Pemberian Skor 12

Kategori Skor
SB (Sangat Baik) 5
B (Baik) 4
C (Cukup) 3
K (Kurang) 2
SK (Sangat Kurang) 1

                                                          
12Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung :Alfabeta, 2013),  

h. 93.
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Kemudian menggunakan statistik sebagai berikut:

1). Menghitung persentase kelayakan dari setiap aspek dengan 

rumus :

Rumus Skala likert.13

Keterangan:

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

2)  Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :

Keterangan:

x = Rata-rata akhir
	= Nilai kelayakan angket tiap aspek

n  = Banyaknya pernyataan

Setelah menghitung rata-rata akhir, maka selanjutnya adalah 

mengubah skor rata-rata tersebut menjadi nilai kelayakan yang sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut:

                                                          
13Ibid, h. 95

= ∑ 	100	%

= ∑ 				
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Tabel 3.7

Skala Kelayakan Media Pembelajaran.14

Skor kelayakan media 
pembelajaran

Kriteria

0  -  20 % Sangat Kurang 
layak

20,01 %  -  40 % Kurang layak
40,01 %-  60 % Cukup layak
60,01 %  -  80 % Layak
80,01 %  -  100 % Sangat layak

Dari tabel diatas dapat diketahui jika media e-larning dengan moodle

memiliki nilai dengan tingkat Kelayakan antar 0-20 % maka dikatakan 

sangat kurang layak dan perlu perbaikan total. Apabila mendapat nilai 

kelayakan sebesar 20,01-40 % maka dikatakan kurang layak dan perlu 

perbaikan sesuai saran tim ahli. Jika memperoleh nilai sebesar 40,01-60% 

maka media e-learning dengan moodle dikatakan cukup layak dan perlu 

diperbaiki sesuai saran tim ahli. Apabila memperoleh nilai sebesar 60,01-

80% maka dikatakan layak digunakan tanpa perbaikan, dan jika 

memperoleh nilai sebesar 80,01-100% media e-learning dengan moodle 

dikategorikan sangat layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran 

fisika di kelas. Sehingga dapat disimpulkan untuk respon peserta didik, 

kriteria sangat kurang = sangat kurang menarik, kriteria kurang= kurang 

                                                          
14Ibid. h.95
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menarik, kriteria cukup = cukup menarik, kriteria baik = menarik dan 

kriteria sangat baik = sangat menarik.    
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

Penelitian pengembangan ini dilakukan di UIN Raden Intan Lampung

untuk tahap validasi dan SMAN 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung, serta SMA Perintis 2 Bandar Lampung untuk tahap analisis dan uji 

coba dengan jumlah total subjek penelitian yaitu 45 peserta didik kelas X. 

Pelaksanaan penelitian ini pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2017. Hasil 

pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menghasilkan media 

pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle sebagai suplemen 

pembelajaran fisika. 

B. Kelayakan Media

Langkah-langkah yang digunakan dalam menguji kelayakan media 

e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelaaran fisika pada konsep 

usaha dan energi, disesuaikan dengan prosedur pengembangan model Borg and 

Gall yang dijelaskan sebagai berikut:
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1. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada dipenelitian ini yaitu, sesuai dengan adanya

teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang yang 

memungkinkan pembelajaran berlangsung jarak jauh (e-learning) serta sarana 

dan prasarana penunjang cukup memadai di tiga sekolah yang diobservasi, 

juga tersedianya sarana komputer dan internet. Dengan adanya potensi 

tersebut peneliti mengembangankan media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika. Potensi tersebut berguna untuk meminimalisir

permasalahan pembelajaran di kelas yaitu kurang disukainya pelajaran fisika 

oleh sebagian besar peserta didik, kemudian peserta didik membutuhkan 

media baru yang sebelumnya belum mereka ketahui serta kurang

dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk 

mempermudah proses belajar dan mengajar.

2. Pengumpulan Data

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut penting untuk mengetahui 

kebutuhan dari peserta didik terhadap produk yang dikembangkan melalui 

penelitian dan pengembangan. Dari data yang diperoleh, bahwasannya di 

sekolah tersebut belum terdapat sebuah suplemen media ajar fisika berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi khususnya e-learning dengan moodle. 
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3. Desain Produk  

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya mendesain produk awal media 

e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran, dengan 

menyesuaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, serta silabus berdasarkan kurikulum 2013. Proses pembuatan 

media e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan media (gambar dan materi), 

membuat produk awal berupa poster. Setelah bahan-bahan terkumpul maka 

dilakukan pengembangan produk yang terdiri dari beberapa bagian materi 

dalam bentuk poster, video scribe (sparkol video), powtoon dan power point.

           
         Gambar 4.1 Materi Media Poster      Gambar 4.2 Materi Media Poster
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Gambar 4.3 Media Video Scribe (Sparkol Video)

Gambar 4.4 Media Powtoon

Setelah semua komponen media telah dibuat, maka media tersebut 

diunggah ke dalam e-learning moodle.
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Gambar 4.5 Halaman Log in E-Learning Moodle

4. Validasi Desain

Setelah pembuatan desain produk media e-learning dengan moodle, maka 

peneliti melakukan tahap validasi desain produk yang terdiri dari tiga tim 

yakni tim ahli materi, tim ahli media dan tim ahli teknologi pendidikan serta 

validasi oleh guru fisika di tiga sekolah. Masing-masing tim terdiri dari tiga 

validator dan juga validasi oleh tiga guru fisika, instrumen validasi dalam 

angket penilaian ahli materi, ahli media, ahli teknologi pendidikan, dan ahli 

guru  mengunakan skala likert . Adapun validasi tersebut adalah sebagai 

berikut:
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a. Validasi Ahli Materi

1). Validasi Materi Tahap Awal

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari tiga kriteria:

aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian dan aspek penilaian 

kontekstual. Ahli materi yang menjadi validator dalam penelitian 

adalah tiga dosen program studi pendidikan fisika UIN Raden Intan 

Lampung yang memiliki kompetensi sesuai dengan konsep dalam 

media yang dikembangkan, yaitu usaha dan energi. Tiga validator 

tersebut antara lain adalah:

   Tabel 4.1
Nama Validator Ahli Materi

No Nama Instansi
Kode 

Validator
1 Mukarramah Mustari, 

M.Pd
Dosen Fisika UIN Raden 
Intan Lampung

R1

2
Rahma Diani, M.Pd

Dosen Fisika UIN Raden 
Intan Lampung

R2

3 Happy Komikesari, 
M.Si

Dosen Fisika UIN Raden 
Intan Lampung

R3

Semua nilai dari ketiga ahli materi sudah terkumpul, kemudian 

peneliti menghitung persentase skor kualitas dari setiap aspek pada 

angket media e-learning dengan moodle yang menggunakan skala 

Likert. Adapun hasil dari validasi materi tahap awal terdapat pada 

tabel 4.2
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      Tabel 4.2
Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Awal

No Aspek Persentase (%) 
Keidealan

Kriteria

1 1. Kelayakan Isi 68,9 % Layak

2 2. Kelayakan Penyajian 63,3% Layak

3 3. Penilaian Kontekstual 63,5% Layak

Rata-rata 65,2% Layak

Hasil penilaian ahli materi dikategorikan sangat layak jika X > 

80% ; layak jika 61% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 41% < X ≤ 60% ; 

kurang layak jika 21% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 

20%. Dari data perhitungan pada ketiga aspek pada validasi materi

tahap awal, dapat diketahui bahwa pada aspek kelayakan isi 

mendapatkan presentase sebesar 68,9% dengan kriteria layak, aspek 

kelayakan penyajian 63,3% dengan kriteria layak dan aspek penilaian 

kontekstual dengan persentase 63,5% dengan kriteria layak, dengan 

demikian diperoleh jumlah rata-rata total aspek sebesar 65,2% dengan 

kriteria layak. Dapat pula dilihat pada diagram 4.1 di bawah ini
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Diagram 4.1
                                         Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Awal

Pada diagram di atas juga tertera skor 68,9% untuk aspek 

kelayakan isi, 63,3% untuk aspek kelayakan penyajian, dan 63,5% 

untuk aspek penilaian kontekstual. Ditahap validasi awal ahli materi ini,

peneliti juga memperoleh saran perbaikan dari ketiga validator terhadap 

materi media ini yang dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3
            Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi

Hasil tersebut adalah hasil penilaian media e-learning dengan 

moodle sebagai suplemen pembelajaran fisika pada penilaian tahap 

awal sebelum direvisi. Selanjutnya melakukan validasi materi akhir 

atau penilaian tahap akhir guna mendapatkan hasil penilaian dan 

produk yang maksimal.

2). Validasi Ahli Materi Tahap Akhir

Setelah melakukan validasi ahli materi tahap awal, saran

perbaikan yang diberikan oleh validator ahli materi dijadikan sebagai 

acuan untuk memperbaiki materi pada media e-learning dengan 

moodle, setelah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari 

validator, peneliti melanjutkan validasi akhir untuk mengetahui 

perubahan pada setiap aspek penilaian media e-learning dengan 

moodle, selanjutnya melakukan validasi ahli materi tahap akhir. pada 

validasi ahli materi tahap akhir dilakukan dengan mengisi lembar 

No Nama Saran Perbaikan

1 R1  Ganti pengertian usaha
 Ep karena ketinggian
 Berikan kesimpulan pada hubungan usaha dan 

energy
2 R2  Pada gambar, berikan keterangan

3 R3  Konsistensi penyajian poster
 Dibagian video jangan hanya berupa link, ada 

kalimat atau gambar pembuka
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angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian terdiri dari tiga

aspek dan dari masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 

29 pernyataan keseluruhan, yang diisi oleh tiga orang ahli materi. 

Hasil validasi materi ditahap kedua atau tahap akhir disajikan pada 

tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Akhir

No Aspek Persentase (%) 
Keidealan

Kriteria

1 Kelayakan Isi 83,11 % Sangat Layak
2 Kelayakan Penyajian 82,5% Sangat Layak
3 Penilaian Kontekstual 81,11% Sangat Layak

Rata-rata 82,24% Sangat Layak

Penilaian dari validator ahli materi terdiri dari tiga aspek. Tiga 

aspek tersebut yakni aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian 

dan aspek penilaian kontekstual. Hasil validasi tahap akhir pun 

disajikan dalam diagram 4.2 di bawah ini.
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Diagram 4.2
Hasil Validasi Ahli Materi Tahap Akhir

             

Dari tabel dan diagram tersebut dapat diperoleh informasi 

penilaian skor 83,11% untuk aspek kelayakan isi dengan kategori 

sangat layak, skor 82,5% aspek kelayakan penyajian dengan kriteria

sangat layak, dan skor 81,11% untuk aspek penilaian kontekstual 

dengan kriteria sangat layak juga. Sehingga diperoleh rata-rata 

penilaian seluruh aspek pada produk media e-learning dengan moodle

sebesar 82,24% dengan kriteria sangat layak.

b. Validasi Ahli Media

1). Validasi Ahli Media Tahap Awal

Validasi ahli media dilakukan dengan mengisi lembar angket 
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pernyataan dalam aspek tersebut. Penilaian ini di berikan oleh 3 orang 

ahli media yaitu:

Tabel 4.5
Nama Validator Ahli Media

No Nama Instansi
Kode 

Validator
1 Ardian Asyhari, M.Pd Dosen Fisika UIN Raden 

Intan Lampung
R1

2 Antomi Saregar, M.Pd Dosen Fisika UIN Raden 
Intan Lampung

R2

3 Irwandani, M.Pd Dosen Fisika UIN Raden 
Intan Lampung

R3

Pada validasi media tahap awal, para validator hanya memberikan 

saran perbaikan secara lisan tanpa mengisi angket guna perbaikan 

media divalidasi selanjutnya, adapun saran perbaikan dari para 

validator adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Saran Perbaikan Validasi Ahli Media

No Nama Saran Perbaikan

1 R1  Tambahkan media lain selain poster
 Tambahkan gambar atau kata pembuka disetiap 

topik agar lebih menarik
 Buat Latihan Secara Manual juga

2 R2  Tambahkan gambar atau kata pembuka disetiap 
topik agar lebih menarik

3 R3                         -
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Berdasarkan tabel di atas masih banyak kekurangan pada media e-

learning dengan moodle, peneliti melakukan perbaikan sesuai 

rekomendasi yang disampaikan validator ahli media yang dapat dilihat 

pada tabel tersebut.

2). Validasi Ahli Media Tahap Akhir

Validasi ahli media tahap akhir dilakukan dengan mengisi lembar 

angket penilaian aspek kelayakan kegrafikaan. Terdapat 14 pernyataan 

dalam aspek tersebut. Hasil validasi ahli media tahap akhir disajikan 

dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Validasi Ahli MediaTahap Akhir

No Aspek
Persentase (%) 

Keidealan
Kriteria

1 Kelayakan Kegrafikaan 75,24 % Layak
Rata-rata 75,24% Layak

Selain disajikan dalam bentuk tabel, penilaian dari ahli media 

tahap akhir juga disajikan dalam bentuk diagram. Penilaian dapat 

dilihat pada diagram 4.3 di bawah ini.
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Diagram 4.3
Hasil Validasi Ahli Media Tahap Akhir

                     

Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.3 maka diperoleh penilaian

pada aspek kelayakan kegrafikaan adalah sebesar 75,24% dengan 

kriteria layak. Sehingga skor rata-rata untuk aspek tersebut yaitu  

75,24%. Yang berarti media e-learning dengan moodle dinyatakan 

layak.

c.  Validasi Ahli  Teknologi

Validasi ahli teknologi  dilakukan dengan mengisi lembar angket 

penilaian dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari aspek 
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terdapat 10 pernyataan. Penilaian ini diberikan oleh 3 orang ahli teknologi 

yaitu :

Tabel 4.8
Nama Validator Ahli Teknologi

No Nama Instansi Kode 
Validator

1 Bayu Cahyoatmoko 
Putroaji, S.T, M.M

PTIPD UIN Raden Intan 
Lampung

R1

2
Sherly Amelina N, M.T PTIPD UIN Raden Intan 

Lampung
R2

3 Indra Gunawan, M.T Dosen Fisika UIN Raden Intan R3

Tabel 4.9
Hasil Validasi Ahli Teknologi 

No Aspek
Persentase (%) 

Keidealan
Kriteria

1 1. Aspek kelayakan moodle sebagai 
teknologi e-learning

78,67% Layak

Rata-rata 78,67% Layak

Hasil penilaian ahli teknologi dikategorikan sangat layak jika X > 

80%; layak jika 61% < X ≤ 80% ; cukup layak jika 41% < X ≤ 60%; 

kurang layak jika 21% < X ≤ 40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20%.

Berdasarkan tabel hasil validasi ahli teknologi di atas, media 

e-learning dengan moodle memiliki persentase 78,67% dengan kriteria 

layak. Sehingga diperoleh persentase rata-rata untuk aspek tersebut yaitu 

77,67% dengan kategori layak. Hasil tersebut di atas juga disajikan dalam 

bentuk diagram 4.4 di bawah ini.
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Diagram 4.4
Hasil Validasi Ahli Teknologi

                

Pada diagram di atas diketahui bahwa validasi ahli teknologi dengan 

aspek kelayakan moodle sebagai teknologi e-learning memperoleh 

persentase 77,3% dengan kriteria layak. Dari tabel dan diagram di atas, 

masih banyak kekurangan dari media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika, oleh karena itu peneliti melakukan 

perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan validator ahli teknologi. 

Saran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini.
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Tabel 4.10
Saran Perbaikan Validasi Ahli Teknologi

                           

Pada tabel di atas, validator R1 mengatakan bahwa jika yang 

dikembangkan oleh peneliti adalah moodle nya maka tambahkan menu 

kalkulator fisika, namun peneliti bukan mengembangkan aplikasi moodle

melainkan media yang diunggah ke moodle. Peneliti melakukan perbaikan 

sesuai dengan saran validator R2 dan R3 yang diberikan validator ahli 

teknologi pada tabel tersebut di atas guna menambah keefisienan  media 

    e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran fisika.

d.   Validasi Ahli Guru

1)   Validasi Ahli Guru Tahap Awal

Validasi desain produk media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika tahap awal dilakukan oleh guru fisika 

SMAN 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan 

No Nama Saran Perbaikan

1 R1  Jika yang dikembangkan moodle nya, maka 
tambahkan menu kalkulator fisika

2 R2  Pemilihan komposisi warna untuk background
pada moodle diperhatikan kembali, jangan 
membuat user “sakit mata”

 Sebaiknya contoh mata pelajaran tidak hanya 
satu

3 R3  Dalam view via smartphone, struktur layout
diperbaiki

 Kurangi konten video, perbanyak poster 
(gambar)
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SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan penilaian dua aspek yaitu 

aspek pembelajaran dan aspek komunikasi visual. Validasi 

menggunakan angket dengan skala likert. Adapan daftar nama 

validator ahli guru adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11
Nama Validator Ahli Guru

No Nama Instansi Kode 
Validator

1 M. Arif, S.Pd, S.Kom Guru SMA N 13 Bandar 
Lampung

R1

2 Roudatul Jannah, S.P Guru SMA Al-Azhar 3 Bandar 
Lampung

R2

3 Fadila D P, S.Pd Guru SMA Perintis 2 Bandar 
Lampung

R3

Validasi dilakukan dengan memberikan angket yang menggunakan 

skala likert. Setelah para validator melakukan validasi atau penilaian 

terhadap desain produk media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha dan energi, maka 

didapat skor pada kedua aspek. Adapun data dari hasil validasi awal 

ahli guru disajikan dalam tabel 4.12

Tabel 4.12
Hasil Validasi Ahli Guru Tahap Awal

Pada Tiga Sekolah

No Aspek Persentase (%) 
Keidealan

Kriteria

1 1. Pembelajaran 75 % Layak
2 2. Komunikasi Visual 76% Layak

Rata-rata 75,5% Layak
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Penilaian produk oleh guru SMA yang masing-masing diberi 

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

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

80% ; cukup layak jika 41% < X ≤ 60% ; kurang layak jika 21% < X ≤ 

40% dan sangat kurang layak jika X ≤ 20%. Berdasarkan tabel hasil 

validasi ahli guru di atas masing-masing aspek memiliki persentase

berbeda, persentase 75% untuk aspek pembelajaran  dengan kriteria

layak, dan persentase 76% untuk aspek komunikasi visual dengan 

kriteria layak. Sehingga diperoleh persentase rata-rata untuk semua 

aspek yaitu 75,5% dengan kriteria layak. Selain dalam bentuk tabel, 

hasil validasi ahli guru juga disajikan dalam bentuk diagram 4.5 di 

bawah ini.

Diagram 4.5
  Hasil Validasi Ahli Guru Tahap Awal 

Pada Tiga Sekolah
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Diketahui informasi dari diagram di atas bahwa pada aspek 

pembelajaran dari tiga sekolah mendapat skor 75% dengan kriteria 

layak, dan untuk aspek komunikasi visual mendapat skor 76% dengan 

kriteria layak. Dari hasil tabel dan diagram tersebut masih ada 

kekurangan pada media e-learning dengan moodle sebagai suplemen 

pembelajaran fisika disetiap aspeknya, kemudian ada saran-saran yang 

disampaikan validator ahli guru yang dapat dilihat pada tabel 4.13 di 

bawah ini.

Tabel 4.13
Saran Perbaikan Validasi Ahli Guru

                           

Dari tabel saran di atas maka peneliti mengetahui kekurangan-

kekurangan pada desain produk. Saran-saran tersebut nantinya akan 

dijadikan acuan untuk memperbaiki desain produk guna mendapatkan 

hasil yang lebih baik pada validasi tahap akhir oleh ahli guru pada 

media e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran 

fisika.. 

No Nama Saran Perbaikan

1 R1 -
2 R2  Diharapkan pemberian gambar sekaligus dijabarkan 

 Berkenaan dengan energi yang disesuaikan (energi 
apa) maka berikan gambar yang juga dengan 
pemahaman rumus

 Contoh soal dan lembar latihan kerja siswa
3 R3  Beberapa poin diperbaiki
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2)   Validasi Ahli Guru Tahap Akhir

Validasi desain produk media e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika tahap akhir dilakukan oleh guru fisika 

SMAN 13 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan penilaian dua aspek yaitu 

aspek pembelajaran dan aspek komunikasi visual. Validasi 

menggunakan angket dengan skala likert. Hasil validasi ahli guru 

tahap akhir disajikan dalam bentuk tabel dan diagram seperti di bawah 

ini.

Tabel 4.14
Hasil Validasi Ahli Guru Tahap Akhir

Pada Tiga Sekolah

No Aspek
Persentase (%) 

Keidealan
Kriteria

1 1. Pembelajaran 77,9 % Layak
2 2. Komunikasi Visual 78,0% Layak

Rata-rata 77% Layak



79

Diagram 4.6
Hasil Validasi Ahli Guru Tahap Akhir

        Pada Tiga Sekolah

                

Dari tabel dan diagram di atas diketahui informasi penilaian oleh 

ahli guru pada tahap akhir. Pada aspek pembelajaran memperoleh 

persentase 78% dengan kriteria layak. Kemudian pada aspek 

komunikasi visual memperoleh persentase 77,9% dengan kriteria 

layak. Dan dengan begitu, rata-rata persentase dari kedua aspek adalah 

sebesar 78,0%. Hal ini berarti, pada validasi oleh ahli guru di tahap 

akhir ini mengalami peningkatan dari validasi tahap awal dimana pada 

aspek pembelajaran memperoleh persentase 75% dan pada aspek 

komunikasi visual memperoleh persentase 76% dengan rata-rata 

persentase sebesar 75,5%.
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5.   Revisi Desain

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  media

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

revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan masukan-

masukan ahli. Yang disajikan pada Tabel: 4.14. Saran revisi validasi ahli 

materi sebagai berikut.

Tabel 4.15
Saran Revisi Keseluruhan Validasi Ahli Materi

No
Saran/masukan untuk 

revisi
Hasil revisi

1
 Ganti pengertian 

usaha

 Berikan 
kesimpulan pada 
hubungan usaha 
dan energi

 Pada Poster Usaha, 
pengertian usaha 
sudah diganti

 Sudah diberikan 
kesimpulan pada 
hubungan usaha 
dan energi di video

2  Pada gambar, 
berikan keterangan

 Pada gambar di 
poster sudah 
diberikan 
keterangan

3  Konsistensi 
penyajian poster

 Dibagian video 
jangan hanya 
berupa link, ada 
kalimat atau 
gambar pembuka

 Penyajian poster 
sudah konsisten 
ukurannya

 Dibagian video 
sudah diberikan 
keterangan gambar 
dan kata pembuka
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Gambar 4.6
Perbaikan Pengertian Pada Usaha dan Keterangan Pada Gambar

         
                           Sebelum Direvisi Sesudah Direvisi

                                          

Pada revisi di atas, peneliti menyesuaikan pengertian usaha, dimana 

sebelum mengalami revisi pengertian usaha belum sesuai, sehingga 

diperbaikan yang merujuk pada saran validor ahli materi maka pengertian 

usaha disesuaikan. Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan kedua sesuai 

saran validator ahli materi yaitu memberikan keterangan pada gambar 

sehingga memudahkan peserta didik memahami maksud gambar pada media 

poster tersebut. Perbaikan selanjutnya yakni memberikan kesimpulan pada 

hubungan usaha dan energi yang disarankan oleh validator, dapat dilihat pada 

gambar 4.7
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        Gambar 4.7
Revisi Pada Hubungan Usaha dan Energi (Memberikan 

Kesimpulan Pada hubungan Usaha dan Energi)

                  Sebelum Direvisi      Sesudah Direvisi

Setelah melakukan validasi materi dan mendapatkan masukan dari tim ahli 

materi, maka peneliti melakukan revisi pada hubungan usaha dan energi yakni 

dengan menambahkan kesimpulan pada akhir video guna memberikan 

kejelasan pada hubungan usaha dan energi. Hal tersebut telah sesuai dengan 

saran dari validator ahli materi pada tahap validasi. Pada perbaikan 

selanjutnya yaitu penyajian poster sudah konsisten ukurannya(900x790 pixel 

pada photoscape), hal tersebut dapat pula dilihat di gambar 4.8 yang ada di 

bawah ini.
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Gambar 4.8
Konsistensi Penyajian Poster (ukuran setiap poster)

\

        

        

Revisi terakhir dari peneliti yang menyesuaikan saran dari validator ahli 

materi yakni memberikan kalimat atau gambar pembuka. Pada video yang 

sudah diunggah ke dalam e-learning moodle dan poster peneliti membuat 
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kalimat dan gambar pembuka. Jadi, tidak hanya berupa link. Hal tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini.

Gambar 4.9
Revisi Pada Kalimat Pembuka Video

  
                          Sudah diberikan keterangan kalimat dan gambar

Untuk revisi selanjutnya adalah revisi dari validasi ahli media, peneliti 

melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan 

masukan-masukan ahli. Yang disajikan pada tabel: 4.15. Saran perbaikan 

validasi ahli media adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.16
Saran Revisi Keseluruhan Validasi Ahli Media

No
Saran/masukan untuk 

revisi
Hasil revisi

1
 Tambahkan media 

lain selain poster

 Tambahkan 
gambar atau kata 
pembuka disetiap 
topik agar lebih 
menarik

 Buat Latihan 
Secara Manual 
juga

 Sudah ditambahkan 
media video dengan 
menggunakan 
aplikasi video
scribe atau sparkol 
video dan powtoon

 Sudah ditambahkan 
gambar atau kata 
pembuka disetiap 
topik

 Sudah dibuatkan 
latihan secara 
manual

2  Tambahkan 
gambar atau kata 
pembuka disetiap 
topik agar lebih 
menarik

 Sudah ditambahkan 
gambar atau kata 
pembuka disetiap 
topik

Gambar 4.10
Revisi Media

Media Video dengan aplikasi Sparkol                Media Video dengan Aplikasi Powtoon
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Memberikan gambar atau kata pembuka disetiap topik

Memberikan gambar atau kata pembuka disetiap topik

Sesuai saran dari validator ahli media, maka disetiap topik yang sudah 

diunggah ke e-learning moodle diberikan keterangan gambar dan kata 

pembuka. Dengan maksud untuk mempermudah peserta didik mengetahui isi 

disetiap topik. Pada revisi desain produk dari saran-saran ahli teknologi, dapat 

dilihat pada tabel 4.16

Tabel 4.17
Saran Perbaikan Keseluruhan Validasi Ahli Teknologi

No Saran/masukan untuk perbaikan Hasil perbaikan

1  Pemilihan komposisi warna
untuk background pada 
moodle diperhatikan 
kembali, jangan membuat 
user “sakit mata”

 Sebaiknya contoh mata 
pelajaran tidak hanya satu

 Warna background moodle 
sudah diganti

2  Dalam view via 
smartphone,struktur layout
diperbaiki

 Layout pada smartphone
sudah diperbaiki
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6. Uji Coba Produk

Tahapan ke-6 dalam penelitian dan pengembangan ini adalah uji coba

produk. Uji coba yang dilakukan peneliti adalah uji coba kelompok kecil dan 

uji coba lapangan. Uji coba ini dilakukan guna mengetahui respon 

kemenarikan dari peserta didik kelas X di SMAN 13 Bandar Lampung, SMA 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

a. Uji Kelompok Kecil

Untuk uji coba kelompok kecil pada produk media 

e-learning dengan moodle ini dilakukan ditiga sekolah tersebut di atas 

dengan responden sebanyak 5 peserta didik dari masing-masing sekolah.

Kode A1 untuk SMA N 13 Bandar Lampung, A2 untuk SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung dan A3 untuk SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

Pertimbangan peneliti melibatkan peserta didik untuk menilai media yang 

telah dikembangkan dikarenakan peserta didik adalah calon pengguna 

media yang dikembangkan. Hasil penilaian respon peserta didik pada saat 

uji coba ditunjukkan oleh tabel 4.17 berikut.

 Kurangi konten video, 
perbanyak poster.

 Konten video sudah 
dikurangi
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Tabel 4.18
Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Aspek Komunikasi Visual
Dari Tiga Sekolah

Penilaian uji coba kelompok kecil kepada responden yang masing-

masing diberi angket yang berisi aspek komunikasi visual dengan 10

pernyataan. Hasil penilaian peserta didik dikategorikan sangat baik jika X 

> 80% ; baik jika 61% < X ≤ 80% ; cukup jika 41% < X ≤ 60% ; kurang 

jika 21% < X ≤ 40% dan sangat kurang jika X ≤ 20%.

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa media e-learning dengan 

moodle yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan aspek komunikaasi 

visual diperoleh persentase rata-rata yaitu 82,13% yang termasuk ke 

dalam kriteria “Sangat Baik” dan dapat dikatakan bahwa media sangat 

menarik bagi peserta didik, karena menurut peserta didik dengan 

menggunakan media e-learning yang diakses melalui moodle maka lebih 

membuat peserta didik tertarik dan di video percikan fisika belum pernah 

diberikan oleh guru. Hasil penilaian tersebut juga disajikan dalam bentuk 

diagram 4.6 di bawah ini.

No A1 A2 A3 Persentase Total

1 80,8% 82,0% 83,6% 246%

Rata-rata 82,13%
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Diagram 4.7
Hasil Uji Coba Kelompok Kecil dari Tiga Sekolah

                 

b. Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan dilakukan oleh 10 peserta didik dari masing-masing 

sekolah dengan total 30 responden peserta didik. Pada tahap ini, peserta 

didik diminta untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan melalui angket respon peserta didik mengenai 

kemenarikan media. Hasil penilaian aspek komunikasi visual oleh peserta 

didik pada uji coba lapangan dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut.
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Tabel 4.19
Hasil Uji Coba Lapangan
Aspek Komunikasi Visual

Penilaian uji coba lapangan kepada responden yang masing-masing 

diberi angket yang berisi aspek komunikasi visual dengan 10 pernyataan. 

Hasil penilaian peserta didik dikategorikan sangat baik jika X > 80% ; 

baik jika 61% < X ≤ 80% ; cukup jika 41% < X ≤ 60% ; kurang jika 21%

< X ≤ 40% dan sangat kurang jika X ≤ 20%. Data hasil uji coba lapangan 

juga disaikan dalam bentuk diagram 4.7 di bawah ini.

No A1 A2 A3 Persentase Total

1 91,20% 80% 83,0% 249,40%

Rata-rata 83,13%
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Diagram 4.8
Hasil Uji Coba Lapangan dari Tiga Sekolah

                     

            
               

Berdasarkan tabel 4.18 dan diagram 4.7 diketahui bahwa media 

e-learning dengan moodle yang dikembangkan ditinjau dari kelayakan 

aspek komunikasi visual pada SMAN 13 Bandar Lampung memperoleh 

persentase 91,20% dengan kategori ”Sangat Baik”, pada SMA Al-Azhar 3

Bandar Lampung memperoleh persentase 81%  dengan kategori ”Sangat 

Baik” dan dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung memperoleh persentase

80% dengan kategori ”Sangat Baik” pula. Sehingga diperoleh rata-rata

persentase dari tiga sekolah yaitu 83,0% yang termasuk ke dalam kategori

“ Sangat Baik” yang artinya ”Sangat Menarik”.

Berdasarkan uraian data diatas, total persentase keidealan tiap 

valiadasi ahli materi, ahli media, ahli teknologi dan ahli guru  terdapat 

pada tabel 4.19
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Tabel 4.20
Hasil Keseluruhan Validasi dan Uji Coba

         

Diagram 4.9
   Hasil Keseluruhan Validasi Desain Produk dan Uji Coba Produk
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No Validasi
Persentase (%) 

Keidealan Validasi
1 Materi 73,74%

2 Media 75,24%

3 Teknologi 78,67%

4 Guru 78%

Total Persentase 306%

Rata-rata Keseluruhan validasi 76%

Uji Coba

5 Uji Coba Kel Kecil 82,00%

6 Uji Coba Lapangan 85,00%

Total Persentase 167,00%

Rata-rata Keseluruhan uji coba 83,5%
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Dari data hasil keseluruhan validasi yang disajikan oleh tabel dan 

diagram, diperoleh informasi bahwa validasi materi mendapatkan 

persentase sebesar 74% dengan kriteria layak, validasi media 

mendapatkan persentase 75,24 dengan kriteria layak, validasi teknologi 

mendapatkan persentase 77,33% dengan kriteria layak dan validasi oleh 

guru mendapat persentase 77% dengan kriteria layak. Dengan demikian, 

rata-rata hasil validasi dari empat ahli adalah sebesar 76% dengan kriteria 

layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha 

dan energi. Untuk uji coba produk kelompok kecil mendapat persentase 

82% dengan kriteria baik, dan uji coba lapangan mendapat persentase 85% 

dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian, dari kedua uji coba yang 

telah dilaksanakan oleh peneliti mendapat rata-rata persentase sebesar 
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83,5% dengan kriteria sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle 

sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha dan energi 

sangat sangat menarik.

7.   Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil  dan uji coba lapangan untuk 

mengetahui kemenarikan media e-learning dengan moodle sebagai suplemen 

pembelajaran fisika, produk dikatakan kemenarikannya  tinggi sehingga tidak 

dilakukan uji coba ulang.  Selanjutnya media pembelajaran yang diakses 

melalui e-learning dengan moodle dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

tambahan atau pelengkap belajar bagi peserta didik dan guru di SMA/MA 

kelas X pada materi usaha dan energi.

C. Pembahasan 

Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap 

pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti.  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai dengan tujuan 

peneliti yaitu mengembangkan media pembelajaran yang diakses melalui e-

learning dengan moodle yang layak digunakan sebagai suplemen atau tambahan 

pembelajaran fisika pada konsep usaha dan energi kelas X dan mengetahui respon 

peserta didik terhadap media e-learning dengan moodle yang dikembangkan.

Penilaian kelayakan oleh ahli terhadap media pembelajaran yang diakses melalui 
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e-learning dengan moodle sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep 

usaha dan energi yang dikembangkan dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa angket, yang kemudian secara keseluruhan memperoleh 

penilaian dengan kriteria ”Layak”. Sedangkan untuk respon peserta didik kelas X

dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket pula, serta 

memperoleh penilaian keseluruhan dengan kriteria “Sangat Baik” yang artinya 

media pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle membuat 

peserta didik lebih tertarik mempelajari materi usaha dan energi dan media mudah 

diakses dimana saja serta kapan saja selama terhubung ke jaringan internet. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.19 dan diagram 4.9. di atas.

Media pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle sebagai 

suplemen pembelajaran fisika ini dapat membantu proses pembelajaran disekolah 

menjadi lebih mandiri dan dapat digunakan untuk memantau perkembangan 

peserta didik diluar sekolah karena materi, latihan dan quis dapat diakses dengan 

mudah kapan pun dan dimana pun, dengan adanya pengembangan media 

pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle ini peneliti ingin 

menjawab tantangan pendidikan dewasa yaitu sadar akan pentingnya teknologi 

informasi, dimana seharusnya teknologi informasi dapat kita manfaatkan untuk 

meningkatkan kompetensi pembelajaran. 

Selama proses dari awal pengembangan media pembelajaran hingga 

didapatkan produk final terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 
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penghambat yang didapatkan oleh peneliti. Faktor-faktor pendukung tersebut 

antara lain:

1. Keberadaan internet memudahkan peneliti dalam mengumpulkan bahan-

bahan seperti gambar-gambar untuk dimasukkan ke dalam media 

pembelajaran yang dikembangkan.

2. Konten media berupa poster, sparkol video dan powtoon merupakan media 

yang memungkinkan untuk didesain oleh peneliti semenarik mungkin, 

memasukkan unsur-unsur warna dan gambar yang bervariasi.

3. Perkembangan software pengolah gambar seperti photoscape dan photoscape 

memudahkan peneliti dalam mendesain media pembelajaran sekreatif 

mungkin, dengan tampilan yang lebih baik dibandingkan jika media 

pembelajaran didesain secara manual.

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

menghambat selama proses pengembangan media pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut antara lain:

1. Terdapat beberapa gambar yang memiliki kapasitas rendah sehingga 

menghasilkan desain gambar yang pecah, sehingga dalam proses 

pengembangan peneliti perlu mendesain ulang gambar-gambar yang pecah.

2. Saat membuat media poster sering lupa dengan ukuran sehingga membuat 

peneliti berulang kali mengulang pembuatan poster. Sedangkan pada video, 

peneliti harus mengkonvert ke ukuran yang lebih kecil agar dapat diunggah ke 
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e-learning moodle sehingga ketika responden mengakses moodle, video dapat 

didownload.

Produk final yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 

sebuah media pembelajaran yang diakses melalui e-learning dengan moodle yang 

digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika pada konsep usaha dan energi,

yang memiliki kelebihan-kelebihan sebagai media pembelajaran. Kelebihan-

kelebihan tersebut antara lain:

a. Ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang dibuat

b. Sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan (karena 

bersifat Open source)

c. Media yang diunggah bisa berupa teks, video maupun link.

d. Media yang ada di dalam moodle dapat sekedar dibaca ataupun didownload 

oleh peserta didik

Media yang diakses melalui e-learning dengan moodle ini selain memiliki 

kebaikan-kebaikan sebagai media pembelajaran juga memiliki kekurangan-

kekurangan sebagai media pembelajaran. Kekurangan-kekurangan tersebut antara 

lain:

a. Membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem

b. Perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya

c. Membutuhkan biaya lebih

d. Media yang ada di dalam e-learning moodle dibatasi kapasitasnya sebesar 

2Mb.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:

1. Kelayakan media e-learning dengan moodle pada konsep usaha dan energi

ditinjau dari aspek-aspek berdasarkan hasil penilaian ahli media, ahli materi, 

ahli teknologi dan ahli guru dalam rangkaian tahap pengembangan secara 

keseluruhan termasuk dalam kriteria “Layak” yang artinya media layak 

digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika.

2. Respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang diakses melalui

e-learning dengan moodle berdasarkan penilaian ditinjau dari aspek 

komunilasi visual, secara keseluruhan termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”

yang artinya media sangat menarik bagi peserta didik karena membuat peserta 

didik lebih tertarik mempelajari materi usaha dan energi dan media mudah 

diakses dimana saja serta kapan saja selama terhubung ke jaringan internet.

.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran yang diakses melalui 

e-learning dengan moodle pada pembelajaran fisika di kelas sebagai alat 

bantu dalam menyampaikan materi usaha dan energi karena ketersediannya 

jaringan internet. 

2. Bagi peneliti lebih lanjut sebaiknya dapat melakukan penyebaran produk 

kesasaran yang lebih luas.
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KISI-KISILEMBARVALIDASI AHLIMATERI

Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai Suplemen 
Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Kriteria Indikator Nomor Soal
1. Aspek 
Kelayakan Isi

A. Kesesuaian materi 
dengan KI dan KD

B. Keakuratan materi

C. Kemutakhiran materi

D. Mendorong 
keingintahuan

1,2,3

4,5,6,7,8

9,10,11,12,13

14,15

2. Aspek 
Kelayakan 
Penyajian

A. Teknik penyajian

B. Pendukung penyjian 

C. Penyajian
pembelajaran

1,2

3,4,5,6,7

8

3. Aspek 
Penilaian 
Kontekstual

A. Hakikat kontekstual

B. Komponen 
kontekstual 

1,2

3,4,5,6
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LEMBAR VALIDASIMEDIA E-LEARNING MOODLE

KONSEP USAHA DAN ENERGI UNTUK AHLI MATERI

Judul program :Pengembangan Media E-Learning Dengan Moodle Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Mata pelajaran : Fisika

Materi pokok : Usaha dan Energi

Sasaran Program : Peserta didik Kelas XI

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 
ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Media E-Learning Moodle
Fisika. Aspek penilaian materi E-Learning Moodle ini dari komponen aspek 
kelayakan isi, Kelayakan Penyajiandan Penilaian Kontekstual. Penilaian, saran dan 
koreksi dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas e-learningMoodle ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi 
angket ini, saya ucapkan terima kasih.

A. PetunjukPengisian :
1. Tuliskan nama pada tempat yang telah disediakan.

2. Isilah tanda checklis (√) pada kolom penilaian, sesuai penilaian bapak/ibu terhadap
media e-learning.

3.Penilaian terdiri dari 5(sangat baik), 4(baik), 3(cukup baik), 2(kurang baik), 
1(sangat kurang baik).

Nama :

Instansi :
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B. Penilaian

1. ASPEK KELAYAKAN ISI 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1. Kelengkapan materi. 

2. Keluasan materi. 

3. Kedalaman materi. 

4. Keakuratan konsep dan 
definisi. 

5. Keakuratan data danfakta. 

6. Keakuratan contoh dan kasus. 

7. Keakuratangambar, 
danilustrasi. 

8. Keakuratanistilah-istilah. 

9.Kesesuaian materi dengan
perkembangan ilmu Fisika
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10.Contoh dan kasus dalam
kehidupan sehari-hari. 

11.Gambar dan ilustrasi dalam
kehidupan sehari-hari .

12. Menggunakan contoh kasus 
yang terdapat dalam kehidupan
sehari-hari. 

13. Kemutakhiran pustaka

14. Mendorong rasa ingintahu
peserta didik

15.Menciptakan kemampuan
bertanya peserta didik
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    2. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1.Konsistensi sistematika
sajian dalam kegiatan
belajar. 

2. Keruntutan konsep. 

3. Contoh-contoh soal.

4. Soal  latihan

5.Kunci jawaban soal
latihan. 

6. Daftar Pustaka. 

7. Rangkuman. 

C.Penyajian
Pembelajaran

8.Keterlibatan peserta
didik. 



108

3. ASPEK PENILAIAN KONTEKSTUAL

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1. Keterkaitan antara
materi yang diajarkan
dengan situasi dunia
nyatapeserta didik. 

2.Kemampuan mendorong
peserta didik membuat
hubungan antara
pengetahuan yang dimiliki
dengan penerapannya
dalam kehidupan sehari-
hari peserta didik. 

3. Konstruktivisme 
(Constructivism). 

4. Menemukan (Inkuiry). 

5. Bertanya (Questioning). 

6. Penilaian yang 
sebenarnya (Authentic 
Assessment). 
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Komentar Umum dan Saran perbaikan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Kesimpulan
Media e-learning Moodle ini dinyatakan :

a. Layak untuk diujicobakan

b. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran

c. Tidak layak diujicobakan

Bandar Lampung,    Agustus 2017

Ahli Materi

.........................................
NIP.

TERIMA KASIH ATAS 
PARTISIPASINYA
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KISI-KISILEMBARVALIDASI AHLIMEDIA

Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai Suplemen 
Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Kriteria Indikator Nomor Soal
1.Aspek

Kelayakan

Kegrafikaan

A. Desain media 

e-learning

B. Penyajian

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

10,11,12,13,14
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LEMBAR VALIDASIMEDIA E-LEARNING MOODLE

KONSEP USAHA DAN ENERGI UNTUK AHLI MEDIA

Judul program : Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Mata pelajaran : Fisika

Materi pokok : Usaha dan Energi

Sasaran Program : Peserta didik Kelas XI

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 
ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Media E-Learning Moodle
Fisika. Aspek penilaian mediaE-Learning Moodle ini dari komponen aspek Desain
media e-learning, dan penyajian Moodle. Penilaian, saran dan koreksi dari Bapak/Ibu 
sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas e-learning Moodle
ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket ini, saya ucapkan 
terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian :
1. Tuliskan nama pada tempat yang telah disediakan.
2. Isilah tanda checklis (√) pada kolom penilaian, sesuai penilaian bapak/ibu terhadap
media e-learning  
3. Penilaian terdiri dari5(sangat baik), 4(baik), 3(cukup baik), 2(kurang baik), 

1(sangat kurang baik).

Nama :

Instansi :
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B. Penilaian

ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAAN

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1. Penampilan unsur tata 
letak pada layar halaman 
depan Moodle mudah 
dibaca
2. Warna judul situs 
kontras dengan warna latar 
belakang
3. Tata letak dan susunan 
huruf
4. Bentuk huruf menarik 
dan mudah dibaca sesuai 
dengan gambar
5. Konsistensi jenis huruf 
yang digunakan
6. Ilustrasi mampu 
menggambarkan isi materi
7. Pemilihan gambar yang 
sesuai
8. Kerapihan desain

9. Kemenarikan desain

10. Penyajian poster dalam 
Moodle menarik dan 
proporsional
11. Kemudahan dalam 
pengelolaan
12. Penyajian video 
menempatkan peserta 
didik pada subjek 
pembelajaran
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13. Kemampuan media 
untuk meningkatkan 
motivasi peserta didik 
dalam mempelajari fisika

14. Kemampuan media 
dalam menambah 
pengetahuan peserta didik
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Komentar Umum dan Saran perbaikan

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Kesimpulan
Media e-learning Moodle ini dinyatakan :

a. Layak untuk diujicobakan

b. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran

c. Tidak layak diujicobakan

KISI-KISILEMBARVALIDASI AHLITEKNOLOGI

Bandar Lampung,     Agustus 2017

Ahli Media

...........................................
NIP.

TERIMA KASIH ATAS 
PARTISIPASINYA
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KISI-KISI LEMBAR VALIDASI AHLI TEKNOLOGI

Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai Suplemen 
Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Kriteria Indikator Nomor Soal

1. Aspek 

Kelayakan 

Moodle Sebagai 

Teknologi 

E-Learning

A.Efisiensi Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
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LEMBAR VALIDASIMEDIA E-LEARNING MOODLE

KONSEP SAHA DAN ENERGI UNTUK AHLI TEKNOLOGI

Judul program : Pengembangan Media E-Learning dengan MoodleSebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Mata pelajaran : Fisika

Materi pokok : Usaha dan Energi

Sasaran Program : Peserta didik Kelas XI

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 
ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Media E-Learning Moodle
Fisika. Aspek penilaian teknologiE-Learning Moodle ini dari komponen aspek
kelayakan Moodle sebagai teknologi E-learning. Penilaian, saran dan koreksi dari 
Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas e-
learning Moodle ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket ini, 
saya ucapkan terima kasih.

A. PetunjukPengisian :
1. Tuliskan nama pada tempat yang telah disediakan.
2. Isilah tanda checklis (√) pada kolom penilaian, sesuai penilaian bapak/ibu terhadap 
media e-learning
3. Penilaianterdiridari 5(sangatbaik), 4(baik), 3(cukupbaik), 2(kurangbaik), 

1(sangatkurangbaik).

Nama :
Instansi :
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B. Penilaian

ASPEK KELAYAKAN MOODLE SEBAGAI TEKNOLOGI E-LEARNING

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1. Keefektifan dalam 

penggunaan teknologi

2. Keefisienan dalam 

pengembangan

3. Reliabilitas (kehandalan 

dalam pemakaian)

4. Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah)

5. Usabilitas (mudah 

digunakan)

6.Kemudahan berinteraksi 

dengan aplikasi

7. Ketepatan memilih 

aplikasi moodle

8. Kemudahan masuk dan 
keluar dari program
9. Kemudahan memilih 

menu program

10. Kepraktisan sebagai 

sumber belajar tambahan
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Komentar Umum dan Saran perbaikan
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Kesimpulan
Media e-learning Moodle ini dinyatakan :

a. Laya kuntuk diujicobakan
b. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran
c. Tidak layak diujicobakan

Bandar Lampung,    September-2017

Ahli Teknologi

……………………….
NIP.
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KISI-KISIPENILAIANGURU FISIKA KELAS X

Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai Suplemen 
Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Kriteria Indikator NomorSoal

1. Aspek

Pembelajaran

A. Kesesuaian Materi

B. Aktualitas

C. Kelengkapan dan

KualitasBahan

D. Kedalamansoal

E. Kemudahan untuk

dipahami

F. Sistematis

G.Keterbantuan

penggunaan Moodle

1,2,3

4

5,6,7,8

9

10,11,12

13

14,15,16

2. Aspek

Komunikasi 

Visual

A. Komunikatif

B. Kreatif dan Inovatif

C. Sederhana

D. Tampilan Umum

E. Pemilihan warna, 
gambar, video

F. Kerapihan dan

kemenarikan desain

1

2

3

4

5,6,7,8

9,10
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LEMBAR EVALUASI MEDIA E-LEARNINGDENGANMOODLE

KONSEP USAHA DAN ENERGI UNTUK GURU FISIKA KELAS X

Judul program : Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Mata pelajaran : Fisika

Materi pokok : Usaha dan Energi

Sasaran Program : Peserta didik Kelas X

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 
ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Media E-Learning dengan 
Moodle Fisika. Aspek penilaian media E-LearningdenganMoodle ini dari komponen 
aspek penilaian terhadap media, danketerbantuan penggunaan Moodle. Penilaian, 
saran dan koreksi dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas media e-learning dengan Moodle ini. Atas perhatian dan 
ketersediaannya untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian :

1. Tuliskan nama pada tempat yang telah disediakan.
2. Isilah tanda checklis (√) pada kolom penilaian, sesuai penilaian bapak/ibu terhadap
media e-learning
3. Penilaian terdiri dari 5(sangat baik), 4(baik), 3(cukup baik), 2(kurang baik), 

1(sangat kurang baik).

Nama :
Instansi :
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B. Penilaian

1. ASPEK PEMBELAJARAN

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

1. Kesesuaian materi 

dengan kompetensi inti

2. Kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar

3. Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

pembelajaran

B. Aktualitas
4. Aktualitas materi yag 

disajikan

5. Kecukupan jumlah soal

6. Kelengkapan cakupan 

soal

7. Tingkat kesulitan soal 

sesuai dengan materi

8. Variasi soal

D. Kedalaman Soal 9. Kedalaman soal sesuai 

materi

10. Materi mudah untuk 

dipahami
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11. Bahasa soal yang 

mudah dipahami

12. Kejelasan uraian soal

F. Sistematis 13. Keruntutan alur pikir

14. Keterbantuan e-

learningMoodle terhadap 

peserta didik dalam 

memahami pokok bahasan 

usaha dan energi

15. Proses pembelajaran 

fisika di kelas dengan 

menggunakan media

e-learningMoodle

16. Kualitas media

e-learning denganMoodle

yang sudah dikembangkan
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2. ASPEK KOMUNIKASI VISUAL

Indikator Penilaian Butir Penilaian Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

A. Komunikatif
1. Mudah dipahami serta 

menggunakan bahasa yang 

baik, benar dan efektif.

B. Kreatif dan Inovatif
2. Baru, luwes, menarik 

dan unik

C. Sederhana
3. Tampilan sederhana

D. Tampilan Umum 4. Tampilan umum

5. Pemilihan warna 

6. Pemilihan gambar yang 

sesuai

7. Keterbacaan teks

8. Pemilihan video

9. Kerapihan desain

10. Kemenarikan desain
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Komentar Umum
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Kesimpulan
Media e-learning dengan Moodle ini dinyatakan :

a. Layak untuk dijadikan suplemen pembelajaran fisika
b. Tidak layak dijadikan suplemen pembelajaran fisika

Bandar Lampung,     September2017

Guru Fisika 

........................................
NIP.

TERIMA KASIH ATAS 
PARTISIPASINYA
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KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN PESERTA DIDIK

Pengembangan Media E-Learning dengan Moodle Sebagai Suplemen 
Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Kriteria Indikator NomorSoal

1.  Aspek Komunikasi 
Visual

A. Komunikatif

B. Kreatif dan Inovatif

C. Pemilihan warna, gambar, video

D. Kerapihan dan Kemenarikan Desain

1

2,3

  4,5,6,7,8

  9,10
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LEMBAR PENILAIAN KEMENARIKANMEDIA E-LEARNING

DENGANMOODLE

KONSEP USAHA DAN ENERGI UNTUK PESERTA DIDIK KELAS X

Judul program : Pengembangan Media E-Learning Dengan Moodle Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Fisika Pada Konsep Usaha dan Energi

Mata pelajaran : Fisika

Materi pokok : Usaha dan Energi

Sasaran Program : Peserta didik Kelas X

A. Petunjuk Pengisian :

1. Tuliskan nama serta kelas ditempat yang telah disediakan.

2. Berilah tanda checklis (√) pada kolom penilaian, sesuai penilaian peserta

terhadap Media E-Learning DenganMoodle.

3. Penilaian terdiri dari 5(Sangat Baik), 4(Baik), 3(Cukup baik), 2(Kurang baik), 

1(Sangat Kurang baik)

Nama :

Kelas :
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B. Penilaian

ASPEK KOMUNIKASI VISUAL

Indikator 

Penilaian

ButirPenilaiam Alternatif Pilihan

5 4 3 2 1

A. Komunikatif 1. Mudah dipahami serta menggunakan 

bahasa yang baik, benar dan efektif.

2. Baru, luwes, menarikdanunik

3. Kemampuan media untuk meningkatkan 
motivasi peserta didik dalam mempelajari 
fisika

4. Pemilihan warna 

5. Pemilihan gambar yang sesuai

6. Keterbacaan teks

7. Ilustrasi mampu menggambarkan isi 

materi

8. Pemilihan video

9. Kerapihan desain

10. Kemenarikan desain
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Komentar Umum
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Bandar Lampung,    September 2017

Peserta Didik

  .....................................
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