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ABSTRAK

PENGEMBANGAN WEB PEMBELAJARAN FISIKA SEBAGAI
SUPLEMEN MATA KULIAH ELEKTRONIKA DASAR 1

Oleh

Rika Septiani
1311090123

Web pembelajaran fisika pada mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang 
dipergunakan di jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intang Lampung kondisi nya 
dari segi desain belum menarik, seperti warna, tampilan dan tata letak nya, dari segi 
konten isi, belum lengkap dan belum diperbaharui seperti materi belum di upload 
pada setiap pertemuan, belum tersedianya bahan pendukung perkuliahan yang 
menarik. Mahasiswa merasa perlunya materi perkuliahan yang update dan dapat 
diakses langsung. Berdasarkan fokus masalah tersebut perumusan masalah sebagai 
berikut bagaimana pengembangan, kelayakan dan respon mahasisswa terhadap web 
pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan web, mengetahui
kelayakan web dan untuk melihat respon mahasiswa terhadap web pembelajaran 
fisika sebaagai suplemen mata kuliah Elektronika dasar 1 yang dikembangkan,
dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) dengan menggunakan model dari Borg & Gall yang diadaptasi dari 
model pengembangan Sugiono. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan angket 
prapenelitian, wawancara dan dokumentasi.

Produk yang dikembangkan ini berupa web pembelajaran fisika. 
pengembangan yang peneliti lakukan dari segi desain seperti warna, tata letak yang 
terstruktur dan lebih menarik, dari segi konten isi, materi sudah di upload pada setiap 
pertemuan, materi yang di upload sesuai dengan bahan perkuliahan yang diampu 
dosen, terdapat absensi on-line untuk mempermudah mahasiswa dan dosen ketika 
tidak dapat bertatap muka langsung pada saat jam perkuliahan, serta bahan 
pendukung perkuliahan yang menarik seperti phet simulation, vidio pembelajaran,  
power point, dan evaluasi soal secara on-line . Web pembelajaran yang dikembangkan 
juga sudah terintegrasikan dengan web universitas dan jurusan seperti siakad dosen 
dan mahasiswa. Kelayakan media web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 
kuliah Elektronika Dasar dari validator ahli materi, ahli media dan ahli IT dengan 
persentase hasil penilaian dari ahli materi rata-rata 85,43% dalam kategori sangat 
layak, persentase hasil penilaian dari ahli media rata-rata 76,11% dalam kategori 
layak, persentase hasil penilaian ahli IT rata-rata 76,66% dalam kategori layak. 
Respon dari mahasiswa mendapatkan persentase hasil penilaian uji coba kelompok 
kecil rata-rata 82,39% dalam kategori sangat menarik dan uji coba lapangan 



iii

mendapatkan persentase hasil penilaian rata-rata 82,48% dalam kategori sangat 
menarik.

Web pembelajaran yang dikembangkan menghasilkan perubahan dari segi 
desain seperti warna, tata letak yang terstruktur dan lebih menarik, dari segi konten 
isi, materi sudah di upload pada setiap pertemuan, terdapat absensi on-line, serta 
bahan pendukung perkuliahan yang menarik. Web pembelajaran yang dikembangkan 
juga sudah terintegrasikan dengan web universitas dan jurusan, web pembelajaran 
fisika dikategorikan “Layak” berdasarkan penilaian dari validator ahli materi, ahli 
media, dan ahli IT, berdasarkan penilaian dari responden web pembelajaran fiksika 
dikategorikan “Sangat Menarik” dan mahasiswa merasa antusias saat web 
pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran.

Kata kunci : media pembelajaran, web, suplemen, Elektronika Dasar 1, R&D
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MOTTO

 ُ َّ تُِكۡم َال تَۡعلَُموَن َشیۡ وَٱ ھَٰ ۢن بُطُوِن أُمَّ رَ وَ ٱلسَّۡمعَ ا َوَجَعَل لَُكُم  ٗٔ أَۡخَرَجُكم مِّ ٱۡألَۡبَصٰ
    ٧٨لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن َدةَ ٔ ِٱۡألَفۡ وَ 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur”.1

(Q.S An-Nahl: 78)

                                                          
1 Al-Quran dan Terjemahan, Surat An-Nahlayat ke78
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Pelaksanaan pendidikan berkualitas perlu ditingkatkan agar 

mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi1. Pada era globalisasi ini, agar 

terciptanya manusia unggul dalam berbagai bidang, manusia harus meningkatkan 

potensi diri melalui proses pendidikan yang bermutu2.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11, yang 

berbunyi:

             

                  

   

Artinya :  

“ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah . 
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

                                                          
1 Ayu Triana, Asrizal dan Zuhlhendri Kamus, “Pengaruh LKS IPA Terpadu Berbasis WEB 

Dengan Mengintegrasikan Nilai Karakter Pada Materi GLSTSGPS Te7hrhadap Kompetensi Siswa 
Kelas VIII SMPN 8 Padang,”.Pillar Of Physics Education, Vol. 7 (April 2016), h.193.

2 Tri Agunaisy, Yenni Darvina, dan Murtiani, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Assurance, Relevance, Interest, Satisfaction (ARIAS) Berbantuan Bahan Ajar Bermuatan Nilai 
Karakter Terhadap Kompetensi Siswa Kelas XI SMAN 13 Padang”. Pillar Of Physics Education, Vol. 
7 (April 2016), h.9.
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merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia3”.

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu berusaha, hal tersebut sesuai 

dengan makna surat Ar-Ra’d ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak 

akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mencoba merekonstruksi proses 

pembelajaran yang nantinya diharapkan dapat berdampak positif terhadap hasil 

pembelajaran. 

Wujud dari proses pendidikan yang paling nyata terjadi di lapangan dan 

bersentuhan langsung dengan sasaran berupa proses pembelajaran pada tingkat 

satuan pendidikan. Perkembangan IPTEK membawa pengaruh pada tiap 

generasi. Khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam 

bidang pendidikan yaitu sistem pendidikan yang berbasis elektronik4.

Fisika umumnya selalu berkaitan dengan rumus–rumus, perhitungan, 

pemikiran, dan abstrak sehingga dianggap membosankan.5 Pendidik mengalami 

kendala dalam menyampaikan materi dan tidak tersedianya media pembelajaran  

yang berhubungan dengan materi Fisika (Elektronika Dasar). Pendidik 

berpendapat apabila proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

                                                          
3 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2005, h.250
4 Yusuf Miarso, dan Prastowo, Teknologi Pendidikan, (Yogyakarta:DIVA Press, 2013), 

h.66-67.
5 Sri Latifah, “Implementasi Pembelajaran Bervisi SETS di sekolah,” Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi’, Vol 05, No 1, (2016) h.2
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yang sesuai dengan materi pembelajaran akan menjadi lebih efektif, efisien dan 

menyenangkan sehingga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik6.

Peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dalam praktiknya perlu 

media pembelajaran dengan harapan mempermudah dosen dalam menyampaikan 

materi perkuliahan7. Oleh karena seorang tenaga pendidik perlu dibekali dengan 

pembelajaran yang inovatif, terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta proaktif 8 , Salah satu sistem pembelajaran yang berkembang dan dapat 

dimanfaatkan adalah e – learning9.

E-learning merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 

elektonik 10 , interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik tidak hanya 

dilakukan dengan tatap muka tetapi juga menggunakan media elektronik sebagai 

perantara sehingga suasana belajar menjadi lebih menarik, visual, dan 

interaktif11. Proses pembelajaran diharapkan dapat lebih efisien dan mendorong 

                                                          
6 Muhammad Syarif Hidayatullah dan Lusia Rakhmawati, “Pengembangan media 

pembelajaran berbasis fllip book maker pada mata pelajaran elektronika dasar di SMK Negeri 1 
sampang,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 05, No.1  (2016) h.84

7 Muhammad Ali, “ Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah Medan 
Elektromagneti “, Jurnal Pendidikan Vokasi Teori dan Praktek, Vol.5, No.1, ( 2009 ) h.12

8 Rahmat Agus Riyadi, Mohamad Nur dan Euis Ismayati. "Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Berbasis E-learningMoodle Dengan Model Pengajaran Langsung Di Smkn 2 Tarakan." 
jurnal mahasiswa teknologi pendidikan Vol.3, No.01 (2015), h.63

9 Rahmi eka putri, "Model Interaksi Dalam E-learning," seminar Nasional Informatika 
(Semnasif), Vol.1, No. 1(2015), h.209

10 Sitaresmi Wahyu Handani, M. Suyanto dan Amir Fatah Sofyan, "Penerapan Konsep 
Gamifikasi Pada E-Learning Untuk Pembelajaran Animasi 3 Dimensi," Jurnal Telematika Vol.9, 
No.1 (2016), h.42

11Nur Jannatu Na’imah, Supartono dan Sri Wardani, "Penerapan Pembelajaran Berbasis 
Proyek Berbantuan E-learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa," Jurnal Inovasi Pendidikan 
Kimia Vol.9, No.2 (2015),h.1566



4

peserta didik untuk belajar mandiri12, karena fokus pada pembelajaran e–learning

ini adalah pelajar13.

Sesuai dengan regulasi pemerintah dalam surat Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang 

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

pada Pendidikan Tinggi yang berbunyi :

“Memfasilitasi pemanfaatan E-learning sebagai substitusi proses 
pembelajaran konvensional yang diwujudkan dalam proses pembelajaran 
yang dilakukan melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan materi 
ajar yang dikembangkan untuk proses belajar mandiri dilakukan dalam 
bentuk tatap muka dan jarak jauh14”.

Media merupakan salah satu teknologi yang paling berkembang dalam dunia 

pendidikan. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam 

menyampaikan materi. Fungsi media dalam proses belajar mengajar yaitu untuk 

meningkatkan daya tarik peserta didik dalam kegiatan belajar 15 . Media 

pembelajaran merupakan faktor eksternal pendukung keberhasilan dalam belajar. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat, dapat mendorong motivasi belajar 

                                                          
12Ani Oktarini Sari "Perancangan Media Pembelajaran Siswa Berbasis E-learning Dengan 

Metode Waterfall Studi Kasus: Sman 44 Jakarta." Paradigma Vol.17, No.1 (2016),h.64
13 Wen-Ling Shih and Chun-Yen Tsai, “Students’ Perception Of A Flipped Classroom 

Approach To Facilitating Online Project-Based Learning In Marketing Research Courses,” 
Australasian Journal Of Educational Technology, Vol. 33, No. 5 (2017), h.32

14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 
tentang Pemanfaatan e – learning dan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PTJJ) pada Pendidikan 
Tinggi

15 Septiana Vicky Laksita, Supurwoko dan Sri Budiawanti, “Pengembangan Media 
Pembelajaran Fisika Dalam Bentuk Pocket Book pada Materi Alat Optik Serta Suhu dan Kalor Untuk 
Kelas X SMA,” Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika (JMPF). Vol. 3, No. 1 (2013), h.14
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peserta didik16. Tetapi media pembelajaran saat ini  belum banyak memanfaatkan 

jaringan internet. Jaringan internet dapat digunakan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. 

Salah satu aplikasi internet yang dapat digunakan untuk keperluan 

pembelajaran yaitu web. Web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, 

suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan17.

Web pembelajaran dapat menjadi sumber belajar alternatif yang dapat 

dimanfaatkan peserta didik untuk lebih memahami materi18. Web pembelajaran 

banyak digunakan dalam pembelajaran oleh tenaga pendidik sebagai asisten19,

karena sifatnya lebih inovatif dibandingan dengan media tradisional seperti 

televisi, radio dan film sehingga dapat menjamin pendidikan mereka 20 , dan 

                                                          
16 Shabrina Irmayanti dan Mahendra Adhi Nugroho. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Akuntansi Berbasis WEBBlog Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar “.Jurnal Pendidikan Akuntansi 
Indonesia, Vol.14, No.1 (2016), h 46 

17 Ika Mundiyakin, Lina Herlina dan Noor Aini Habibiah. “Pengembangan Pembelajaran 
Sistem Dalam Kehidupan Tumbuhan Berbasis WEB Dengan Visualisasi Dan Simulasi”.Unnes Journal 
Of Biology Education, Vol.1, No.3 (2012), h 304

18 Erwin Januarisman dan Anik Ghufron. “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
WEB Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Siswa Kelas VII”.Jurnal Inovasi Teknologi 
Pendidikan, Vol. 3, No 2 (Oktober 2015), h.170

19Peter Brusilovsky, John Eklund and Elmar Schwarz"Web-Based Education For All: A Tool 
For Development Adaptive Courseware." Computer Networks And ISDN Systems Vol.30, No.1 (1998), 
h.1

20Engin Karahan And Gillian Roehrig. "Use Of Web 2.0 Technologies To Enhance Learning 
Experiences In Alternative School Settings." International Journal Of Education In Mathematics, 
Science And Technology Vol.4, No.4 (2016), h.273
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sangat efisien dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 21 . Web

pembelajaran memberikan suasana belajar yang berbeda dan lebih bervariasi 22.

ketika seorang tenaga pendidik tidak dapat hadir, web pembelajaran dapat menjadi 

alternatif pembelajaran bagi peserta didik karena bersifat on-line 23.

Web pembelajaran dapat berperan sebagai suplemen. Berdasarkan kamus 

besar bahasa Indonesia suplemen memiliki peran sebagai tambahan atau 

pelengkap 24 . Web pembelajaran dikatakan sebagai suplemen karena bersifat 

opsional. Peserta didik  memiliki kebebasan dalam menggunakan media 

pembelajaran tersebut atau tidak. Peserta didik yang menggunakannya tentu akan 

memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan dalam pembelajaran 25.

Sebelumnya berdasarkan hasil observasi, Web dilihat dari segi desain belum 

menarik, seperti warna, tampilan dan tata letak nya, dari segi konten isi, belum 

lengkap dan belum diperbaharui seperti materi belum di upload pada setiap 

pertemuan, belum tersedianya bahan pendukung perkuliahan yang menarik.26.

Berdasarkan wawancara dengan dosen mata kuliah Elektronika Dasar 1, 

adanya penerapan Web pembelajaran fisika akan sangat membantu kinerja doen 

                                                          
21Charoenchai Wongwatkit, Et Al. "Influence Of An Integrated Learning Diagnosis And 

Formative Assessment-Based Personalized Web Learning Approach On Students Learning 
Performances And Perceptions." Interactive Learning Environments (2016), h.1

22 Ricky Firmansyah dan Iis Saidah. “Perancangan WEB Based Learning Sebagai Media 
Pembelajaran Berbasis ICT”.Informatika, Vol. 3 (September 2016) h.181

23 Elizabeth A. Beckmann And Sango Mahanty, “The Evolution And Evaluation Of An Online 
Role Play Through  Design-Based Research,” Australasian Journal Of Educational Technology, Vol.
32, No.5 (2016),h.35

24 Kata dasar suplemen,”Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (on-line) tersedia di 
http://kbbi.web.id/suplemen, diakses pada 3 februari 2017

25 Elda Puji Sumarto,"Pengenalan Internet Dan Website Matematika Sebagai Pelengkap 
Pembelajaran Matematik”. Jurnal Inovasi Dalam Pendidikan , (2007), h.2

26 Hasil observasi, 27 Februari 2017, Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung.
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dalam menyampaikan materi dalam proses perkuliahan seperti materi yang 

membutuhkan kejelasan visual dan ketika seorang tenaga pendidik tidak dapat 

hadir didalam pembelajaran mahasiswa dapat belajar secara mandiri27.

Berdasarkan hasil pra penelitian didapatkan informasi bahwa mahasiswa 

merasa perlunya materi perkuliahan yang update dan dapat diakses langsung. 

Mahasiswa sering menggunakan pembelajaran e–learning pada jam perkuliahan 

tetapi mereka sering kesulitan dalam belajar ketika diluar jam perkuliahan28.

Dengan adanya media pembelajaran Web dalam proses pembelajaran mata 

kuliah Elektronika Dasar 1 diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen maupun 

mahasiswa, karena Web pembelajaran dapat diakses langsung oleh mahasiswa 

dan bersifat on-line, waktu belajar menjadi lebih efisien, dan mahasiswa dapat 

belajar meskipun diluar jam perkuliahan.

Penelitian–penelitian sebelumnya telah dilakukan tenQtang web

pembelajaran. Eric  Andry  Prihartono melakukan penelitian berupa web  based  

learning  yang didesain dan diimplementasikan dengan fasilitas meliputi 

download  materi, tugas, kuis, dan forumdiskusi terbuka bagi pendidik dan 

peserta didik untuk saling berdiskusi 29 . Hasil dari penelitian Rofiqoh Dewi 

berupa web pembelajaran dengan menambahkan fitur informasi nilai. Terdapat 

Permasalahan pada penelitian ini terkait dengan kelemahan pola  pembelajaran 

                                                          
27 Hasil wawancara, 28 Februari 2017, Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung.
28  Hasil prapenelitian, 1 Maret 2017, Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung.
29Eric Andry Prihantoro, "Aplikasi Web Based Learning Untuk Sekolah Menengah Atas”. 

Disertasi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010),h.46
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(pembelajaran tatap muka  didalam kelas) yang dipakai oleh  sekolah menengah 

atas dan kejuruan di Yayasan Dharma Bhakti Medan yang belum memanfaatkan

perkembangan teknologi yang telah maju guna meningkatkan kondisi

pembelajaran 30 . Ricky Firmansyah dan Iis menghasilkan web pembelajaran 

dengan evaluasi on-line yang praktis dalam penilaiannya, dan informasi nilai 

bagi para peserta didik31.

Beda penelitian yang peneliti lakukan terhadap peneliti–peneliti sebelumnya 

adalah penelitian berbasis web ini diterapkan pada pembelajaran fisika khususnya 

mata kuliah Elektronika Dasar 1 di perguruan tinggi, pembelajaran yang dikemas 

didalam web pembelajarannya kompleks dan terstruktur dari absensi on-line,

kontrak perkuliahan, peta konsep,silabus pembelajaran, materi serta hasil belajar

dan disertai media dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam 

belajar secara mandiri sehingga lebih mudah dipahami, bentuk evaluasi soal 

secara online mandiri dan praktis dalam penggunaanya baik bagi dosen ataupun 

mahasiswa dan web pembelajaran ini di integrasikan dengan web yang dimiliki 

oleh pihak universitas dan jurusan sehingga dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk mengembangkan 

media pembelajaran berbasis web. Penelitian pengembangan ini berjudul 

                                                          
30 Rofiqoh Dewi, "Perancangan Aplikasi E-learning Berbasis Website Pada SMA/SMK 

Dharma Bakti Medan," Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) (2015),
h.863

31 Ricky Firmansyah dan Iis Saidah, op.cit., h.1
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“PENGEMBANGAN WEB PEMBELAJARAN FISIKA SEBAGAI 

SUPLEMEN MATA KULIAH ELEKTRONIKA DASAR I”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut:

1. Media pembelajaran yang digunakan masih terbatas.

2. Media pembelajaran yang digunakan belum menarik dari segi warna dan 

tata letak nya serta konten isi nya belum lengkap dan belum diperbaharui.

3. Perlunya pemanfaatan media pembelajaran untuk mempermudah dosen 

dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Perlunya materi perkuliahan yang update dan dapat diakses langsung oleh 

mahasiswa

5. Mahasiswa merasa kesulitan dalam belajar ketika diluar jam perkuliahan.

6. media pembelajaran saat ini  belum banyak memanfaatkan jaringan internet 

yang mendukung proses pembelajaran.

7. Diperlukan Pengambangan Web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 

kuliah Elektronika Dasar I.

C. Pembatasan Masalah
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Pembatasan masalah pada penelitian dan pengembangan yang dibatasi oleh 

penelitiadalah sebagai berikut :

1. Media pembelajaran yang digunakan berupa Web pembelajaran.

2. Materi yang disajikan hanya Rangkaian listrik arus searah pada Mata kuliah 

Elektronika Dasar I.

3. Subjek penelitian ialah mahasiswa pendidikan fisika UIN Raden Intan 

Lampung semester 6.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat di 

rumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 

kuliah Elektronika Dasar 1?

2. Bagaimana kelayakan web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 

kuliah Elektronika Dasar 1?

3. Bagaimana respon mahasiswa terhadap web pembelajaran fisika sebagai 

suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang dikembangkan?

E. Kegunaan Hasil Penelitian
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Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan 

wawasan peneliti maupun pembaca, serta penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut demi kemajuan ilmu 

pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti mengenai web

pembelajaran pada pembelajaran fisika.

b. Web pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai media belajar mandiri 

bagi mahasiswa yang dapat diakses melalui internet, serta membantu

memudahkan mahasiswa dalam pemahaman materi dengan adanya media 

pendukung seperti simulasi phet dan power point.

c. Menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan web pembelajaran 

fisika pada proses pembelajaran serta dapat memberikan motivasi belajar 

Fisika kepada Mahasiswa.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengembangan Model

1. Pengertian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D). Metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development merupakan metode yang 

digunakan untuk menghasilakn produk tertentu serta menguji keefektifan 

produk tersebut1.

Borg & Gall menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam 

pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri yang melalui 

beberapa tahapan dengan tujuan menghasilkan suatu produk pembelajaran 

yang memenuhi  standarisasi tertentu, yaitu efektif, efisien dan berkualitas2.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Peneliti mengembangkan suatu media belajar fisika berupa Web

pembelajaran pada mata kuliah Elektronika Dasar 1. Model penelitian dan 

pengembangan yang digunakan ialah Borg and Gall yang dikemukakan oleh 

Sugiyono. Dalam penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

                                                          
1 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet 21, h.297
2 Borg & Gall di dalam Dr. Yuberti, “Penelitian Dan Pengembangan Yang Belum Diminati 

Dan Perspektifnya”, Kompilasi Artikel 30 April 2016, h. 13
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Potensi dan

Masalah

Pengumpulan

data

Revisi

Produk

Desain

Produk

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang dapat diterapkan 

dalam lembaga pendidikan, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development (R&D)
Borg and Gall

1. Potensi dan Masalah

Pada tahap ini dibutuhkan studi literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam 

skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.

2. Pengumpulan Data

potensi dan masalah telah diketahui, maka diperlukan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan bentuk permulaan dari 

produk yang akan dihasilkan. Desain produk harus diwujudkan dalam 

Produksi

Masal

Validasi

Desain

Revisi 

Desain

Ujicoba

Produk

Revisi

Produk

Ujicoba

Pemakaian
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gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

menilai dan membuatnya.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai 

produk yang dirancang. Validasi ini dapat dilakukan dengan forum diskusi

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan para ahli lainnya, 

maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya 

diperbaiki oleh peneliti.

6. Uji Coba Produk

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 

pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji coba 

produk di maksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektifitas, efisiensi dan atau daya 

tarik dari produk yang dihasilkan.

7. Revisi Produk

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

desain, maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan 

tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik 

lagi.

8. Ujicoba Pemakaian

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk 

tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Produk 

tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk 

perbaikan lebih lanjut.
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9. Revisi Produk

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam lembaga 

pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan.

10. Pembuatan Produk Masal

Bila produk tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali 

pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga 

pendidikan. Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk 

yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal3.

Peneliti membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan borg and 

gall dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan dengan tujuh 

langkah sudah mrnjawab rumusan masalah peneliti.

3. Ruang Lingkup Penelitian Dan Pengembangan

Richey dan Kelin menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian dan 
pengembangan adalah :

1. The study of the process and impact of specific design and 
development effort. Penelitian tentang proses dan dampak dari produk 
yang dihasilkan dari perencanaan dan penelitian pengembangan.

2. The study of the design and development process as whole, or of 
particular process component. Peneltian tentang perancangan (desain) 
dan proses pengembangan secara keseluruhan, atau komponen dari 
sebagian proses4.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penelitian dan 
pengembangan memiliki empat tingkat kesulitan, yaitu :

1. Melakukan penelitian tetapi tanpa menguji, 
2. Menguji tetapi tanpa melakukan penelitian,
3. Melakukan penelitian dan menguji dari sebuah produk yang ada,
4. Melakukan penelitian dan menguji untuk membuat produk baru5.

                                                          
3 Sugiono, op. cit., h.298-311
4 Ibid, h.31
5 Ibid, h.32
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Gambar 2.2  Empat Tingkatan ( Level ) Penelitian Dan Pengembangan.

B. Acuan Teoritik

1. Media Pembelajaran

Media merupakan bentuk jamak dari medium, secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Association for Education and Communication 

Technology (AECT), mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran 

untuk proses transmisi informasi 6 . Berbeda dengan pendapat National 

Education Association (NEA), mendefinisikan media sebagai segala benda 

                                                          
6 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta : Kencana, 2004), h. 
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yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut7.

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar berperan sangat penting, 

dimana belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan8. Sedangkan menurut Slameto, belajar merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

didalam lingkungannya9. Belajar adalah suatu perkembangan diri seseorang 

yang dinyatakan dalam cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan10. Jadi, dapat disimpulkan pengertian belajar merupakan suatu proses 

untuk merubah tingkah laku serta pengalaman yang lebih baik dari 

sebelumnya.

Pembelajaran adalah suatu hal yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran 11 . Proses pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

                                                          
7 Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran yang Menarik.” Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Vol.8, No.1 (April 2011), h. 20
8 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.36
9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.1
10 Ibid, h.2
11 Oemar Hamalik, op. cit., h.57
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belajar pada suatu lingkungan belajar12 . Pada proses pembelajaran, media 

pembelajaran merupakan suatu penyalur pesan dari guru kepada siswa.

media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Briggs 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan 

sebagainya13.

Seels & Glasgow membagi media berdasarkan perkembangan teknologi, 

yaitu media dengan teknologi tradisional dan media dengan teknologi 

mutakhir. Media dengan teknlogi tradisional meliputi 

1) Visual diam yang diproyeksikan berupa proyeksi tak tembus pandang, 

proyeksi overhead, slides, film strips, 

2) Visual yang tidak di proyeksikan berupa gambar, poster , foto, 

3) audio, 

4) visual dinamis, 

5) media cetak, 

6) permainan, dan 

7) Realita. 

Sedangkan media dengan teknologi mutakhir dibedakan menjadi 

                                                          
12 Rosary Rahmatin dan Siti Khabibah, “Pengembangan Media Permainan Kartu UMATH

(Uno Mathematics) Dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Pokok Oprasi Bilangan Bulat”, 
Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Vol.1. No.5 (2016) h.67

13 Umar, “Media Pendidikan: Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,” Jurnal 
Tarbawiyah, Vol.10 No.2, (Desember 2013), h. 129
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1) Media berbasis telekomunikasi diantaranya  adalah telekonfrence dan 

distance learning,

2) Media berbasis mikroprosesor terdiri dari CAI dan Pembelajaran berbasis 

web14.

Gerlach & Ely mengungkapkan tiga kelebihan kemampuan media 

adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan fiksatif, dengan kemampuan ini obyek atau kejadian dapat 

digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian disimpan dan jika 

diperlukan dapat diputar kembali.

2) Kemampuan manipulatif, media dapat menampilakan suatu objek dengan 

berbagai perubahan.

3) Kemampuan distributif, media dapat menjangkau audiens yang 

jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak15.

Ely dalam Danim menyebutkan manfaat media dalam pengajaran 

adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan 

belajar (rate of learning), 

2) Memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, 

3) Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah, 

4) Pengajaran dapat dilakukan secara mantap, 

                                                          
14 Seels & Glasgow di dalam Sutirman. “Media dan Model–Model Pembelajaran Inovatif”, 

Graham Ilmu : Yogyakarta (2013), h.18
15 Gerlach & Ely di dalam Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung : Satu Nusa, 2012), h.9
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5) Meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar (immediacy learning),dan

6) Memberikan penyajian pendidikan lebih luas16.

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan ialah multimedia 

pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh para pengguna 

sehingga dapat memilih apa yang dikehendaki. Sedangkan multimedia 

pembelajaran merupakan aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses 

pembelajaran17.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, multimedia pembelajaran 

memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya 

menggabungkan unsur audio dan visual.

2. Bersifat interaktif, yaitu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi 

respon pengguna.

3. Bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga 

pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain18.

2. Internet

internet (interconnection-networking) merupakan jaringan yang dapat 

menghubungkan komputer dengan komputer lain nya di seluruh dunia. 

                                                          
16 Ely di dalam Nunu Mahnun, “Media Pembelajaran (Kajian terhadap Langkah-langkah 

Pemilihan Media dan Implementasinya dalam Pembelajaran),” Jurnal Pemikiran Islam, Vol.37, No.1 
(Juni 2012), h. 27

17 Daryanto, op. cit., h.51
18 Ibid., h. 53
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Dengan internet, sebuah komputer bisa mengakses data dari komputer lain 

nya dimanapun dan kapanpun. Manfaat internet lain nya adalah dapat 

mempermudah pengguna nya mendapatkan informasi dengan cepat dan waktu 

yang digunakan lebih efisien19.

3. E-Learning

a. Pengertian

E-learning (Electronic Learning) merupakan sebuah proses 

pembelajaran mandiri yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh internet, yang dapat digunakan sebagai media transfer ilmu 

pengetahuan. E-Learning difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan

information and communication Technology (ICT)20.

Beberapa definisi dari e-learning  dari para ahli adalah sebagai 

berikut :

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

2. Rosenberg, menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan 
teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan21.

                                                          
19 Priyanto Hidayatullah, Jauhari Khairul Kawistara, Pemrograman Web (Bandung : 

Informatika Bandung, 2017), h.1
20 Yanti Hermawati Puji Rahayu, Ana Hadiana dan Taryana Suryana,"Pengukuran Kinerja 

Pembelajaran E-Learning Di Sman 3 Cimahi Menggunakan Cobit 4.1 Pada Domain Ds Dan Me," 
Jurnal Sistem Komputer Unikom Vol.3, No.1 (2015), h.1

21 Dong dan Rosenberg di dalam Suyanto, Asep Herman, "Mengenal E-Learning," www. 
Asep-Hs. Web. Ugm. Ac. Id (2005).
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Terdapat perbedaan terhadap pembelajaran tradisional dengan e-

learning. Pada pembelajaran ‘tradisional’, guru dianggap sebagai orang 

yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan 

kepada pelajarnya (teacher center). Sedangkan di dalam pembelajaran e-

learning fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri pada waktu 

tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana 

pembelajaran e-learning akan ‘memaksa’ pelajar memainkan peranan 

yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan 

dan mencari materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri (Student Center)22.

b. Karakteristik E-Learning

Terdapat beberapa karakteristik dari e-learning, antara lain:

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

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

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

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

belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan 
dapat dilihat setiap saat di komputer23.

c. Fitur E-Learning

                                                          
22 Rahmi Eka Putri, "Model Interaksi Dalam E-Learning," Seminar Nasional Informatika 

(Semnasif). Vol. 1, No. 1. (2015), h.209
23 Ibid,h.210
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E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut: 

1. Konten yang relevan dengan tujuan belajar 
2. Menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk 

membantu belajar. 
3. Menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk 

mendistribusikan konten dan metode belajar. 
4. Pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur (synchronous) 

ataupun belajar secara individu (asynchronous) . 
5. Membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan 

belajar24.

d. Manfaat E – learning

E-learning mempermudah interaksi antara pesrta didik dengan 

bahan/materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik 

dengan dosen atau guru atau instruktur maupun antara sesama peserta 

didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat 

mengenai berbagai hal yang menyangkut peajaran ataupun kebutuhan 

pengembangan diri peserta didik. Guru atau instruktur dapat 

menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik ditempat tertentu didalam web untuk diakses oleh 

peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru atau instruktur dapat pula 

memberikan kesempatan kepada peserta didik. Untuk mengakses bahan 

belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh 

                                                          
24 Ani Oktarini Sari, "Perancangan Media Pembelajaran Siswa Berbasis E-learning Dengan 

Metode Waterfal Studi Kasus: Sman 44 Jakarta." Paradigma Vol.17, No.1 (2016),h.65
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peserta didik sakali saja dan dalam tentang waktu tertentu25.  E-learning, 

oleh karnanya, dapat diimplementasikan pada perguruan tinggi yang 

hanya menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, pada perguruan 

tinggi yang menerapkan konsep pembelajaran jarak jauh, dan pada 

universitas yang menerapkan mixed modes. Implementasi pada perguruan 

tinggi belajar jarak-jauh, pada dasarnya, ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas metode mengajar dan penguasaan konsep perkuliahan dan 

meningkatkan kualitas mengajar seorang dosen. Namun demikian, 

sekarang ini, e-learning, digunakan juga oleh dosen perguruan tinggi 

konvensional sebagai salah satu metode mengajar tatap muka untuk 

mendukung pembelajaran yang terjadi di dalam kelas26.

e. E-Learning Fisika 

Fisika bersifat abstrak, empiris, dan matematis. Tidak semua konsep 

fisika dapat dieksperimenkan di laboratorium. Selain itu ada konsep fisika 

yang kurang efisien bila dilakukan analisis. Komputer dapat membuat 

konsep-konsep yang abstrak menjadi konkret. Selain itu komputer dapat 

membuat suatu konsep lebih menarik27.

                                                          
25 Sudi Suryadi,"Prospek Sistem E-learning Dalam Pemanfaatan Teknologi Transformasi 

Telekomunikasi Untuk Kegiatan Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia," Informatika Vol.3, 
No.1 (2016), h.6

26 Tri Darmayanti, Made Yudhi Setiani, dan Boedhi Oetojo, "E-learning Pada Pendidikan 
Jarak Jauh: Konsep Yang Mengubah Metode Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia," Jurnal 
Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Vol.8, No.2 (2007),h.4

27 Afrizal mayub, E-Learning fisika berbasis Macromedia flash MX (Yogyakarta: Graha ilmu, 
2005), h.63
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Komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak banyak berperan 

dalam ilmu fisika di berbagai bidang aplikasi dan pengembangan, mulai 

dari pendidikan, IPTEK, industri, sains, dan teknologi, riset, informasi, 

komunikasi, dan hiburan. Komputer sebagai sarana pengembangan fisika 

memungkinkannya dibuat sistem multimedia yang interaktif28.

4. Website (Web)

Website merupakan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa 

laman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser dalam bentuk data 

digital berupa text, gambar, vidio, audio, dan animasi lainnya yang 

ditampilkan melalui jaringan internet29.

Website atau dapat disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman 

yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data 

digital baik berupa text, gambar, video, audio dan animasi lainnya yang yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet30. Lebih jelasnya web merupakan 

halaman – halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser 

seperti Mozilla firefox, google chrome atau yang lainnya.

5. Web Pembelajaran

Pembelajaran berbass web yang sering disebut Web Based Education 

(WBE) dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web pembelajaran dalam 

                                                          
28 Ibid, h.64
29Rohi Abdulloh, Web Programing is easy (Jakarta : Informatika PT Elex Media Komputindo, 

2015), h.1
30 Ibid, h.2
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dunia pendidikan, setiap pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet 

selama proses pembelajaran maka kegiatan itu dapat disebut sebagai 

pembelajaran berbasis web31.

Pembelajaran berbasis web merupakan pembelajaran yang dilakukan 

ketika mahasiswa bertatap muka langsung dengan dosen untuk beberapa kali 

pertemuan dan pertemuan lain melalui pembelajaran online. Pembelajaran 

berbasis web ini diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam pemahaman 

materi karena mahasiswa dapat mengunduh sumber belajar yang lebih luas32.

Menurut Own, “pembelajaran berbasis web dapat membantu mahasiswa 
dalam mengonstruksi konsep materi. Mahasiswa dapat mengakses 
informasi dalam dokumen yang disimpan dalam media elektronik setiap 
saat dan berulang, sehingga memberikan pengalaman bagi mahasiswa 
untuk mengonstruksi dan memahami konsep materi. Adanya jaringan 
akses internet yang luas segala informasi dapat diakses oleh siapa saja, 
dimana saja, dan kapan saja. Dengan diterapkannya pembelajaran 
berbasis web, mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi tentang materi 
kimia di luar jam perkuliahan. Hal ini menyebabkan interaksi antara 
mahasiswa dengan dosen tidak hanya terbatas pada satu lingkungan 
belajar33”.

                                                          
31 Hamzah B.Uno dan Abd. Rahman K. Ma’ruf “Pengembangan media pembelajaran IPS 

berbasia website untuk siswa kelas VII Madrasah Tsanawih Negeri”. Jurnal teknologi pendidikan, 
Vol.18, No.3 (2016), h.171

32 Ibid h.172
33 Own di dalam Chintia Rhamandica, Surjani Wonorahardjo, dan Munzil Arief. "Pengaruh 

Pembelajaran Berbasis Web Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Kimia Pada Materi Kimia Inti 
Dengan Kemampuan Self Regulated Learning Berbeda." Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan 
Pengembangan, Vol.1, No.10 (2016), h.1892
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a. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Web

Karakteristik pembelajaran berbasis internet adalah : 

1) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, dimana guru dan siswa 

relatif mudah berkomunikasi tanpa ada batasan yang bersifat 

protokoler,

2) memanfaatkan keunggulan komputer , 

3) Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri yang disimpan 

didalam komputer sehingga dapat diakses oleh tenaga pendidik dan 

peserta didik kapan saja dan dimana saja, 

4) Jadwal pembelajaran, kurikulum, dan kemajuan belajara dapat 

diakses melalui komputer34.

b. Landasan Desain Pembelajaran Berbasis Web

Pembelajaran berbasis web menurut Davidson dan Rasmusen akan 
melibatkan beberapa landasan teori, yaitu teori belajar, teori system, teori 
komunikasi, dan teori desain instruksional.

1. Teori Belajar
Meliputi teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan 

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

                                                          
34 Sutirman,”Pengembangan Multimedia Pembelajaran berbasis Web Mata Kuliah 

Manajemen Kearsipan”, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, (2010),  h.67
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2. Teori sistem
Urutan penyajian komponen pembelajaran didesain secara 

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

3. Teori komunikasi
Teori komunikasi menjadi dasar dalam mengemas pesan 

pembelajaran, tampilan gambar dan animasi serta perancangan 
interface.

4. Teori desain intsruksional
Menurut desain instruksional, dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran harus dilakukan content sequence and clustering. 
Terdapat 5 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengcluster 
bahan ajar. Faktor–faktor tersebut meliputi tingkatan umur siswa, 
kompleksitas materi, tipe media yang digunakan, aktivitas belajar 
siswa dan waktu yang tersedia35.

c. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Web

Keuntungan penggunaan web ini antara lain: 
1) memungkinkan siswa dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari 

apapun,
2) pebelajar dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya 

dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat 
pembelajaran menjadi bersifat individual,

3) kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga pebelajar dapat 
mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun 
luar lingkungan belajar,

4) sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pebelajar yang tidak 
memiliki cukup waktu untuk belajar,

5) dapat mendorong pebelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam 
belajar,

6) menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk 
memperkaya materi pembelajaran,

7) menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk 
mencari informasi yang mereka butuhkan,

                                                          
35 Ibid, h.66
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8) isi dan materi pelajaran dapat diupdate dengan mudah36.

Dilingkungan perguruan tinggi, manfaat dari proses pembelajaran 

yang dilakukan dengan bantuan web tersebut adalah dapat mengatasi 

berbagai kendala dalam pembelajaran konvensional terutama 

keterbatasan materi ajar, sumber belajar dan waktu dapat dimediasi 

dengan bantuan web pembelajaran. Proses pembelajaran berbantuan web 

ini, dapat membantu dosen dalam mengunggah peta konsep, tujuan 

pembelajaran dan beberapa pertanyaan apersepsi dalam suatu situs atau 

web, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya sebelum perkuliahan 

berlangsung. Tujuannya agar mahasiswa telah mempersiapkan diri 

sebelum kuliah berlangsung sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

lebih optimal. Melalui penggunaan web, mahasiswa dapat mengakses 

materi sesering yang dibutuhkan agar bias mengulang materi yang belum 

dipahami.

Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Plous.

The web can save time and increase convenience. One advantage of 
posting syllabi and other educational materials on the web is that 
students have 24-hr access to them. In addition, instructors can post 
Frequently Asked Questions (FAQ) web pages with information on 
grading, class assignments, study tips, and so forth37.

                                                          
36 Putri, Cantia dkk, "Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Berbasis 

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

37 Plous di dalam Diah Ika Putri, Hudiana Hernawan, “Efektivitas Penggunaan Media 
Pembelajaran  Web Centric Course  Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Pada Mata  Kuliah 
Embriologi Di Program Studi Pendidikan Biologi Stkip Garut,” Prosiding Pendidikan Biologi Fkip 
Universitas Muhammadiyah Malang ( 2015 ), h.3
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6. Suplement

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen (tambahan), apabila peserta Didik 
mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi 
Pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada 
kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran 
elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya 
tentu akan Memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan38.

7. Materi Elektronika Dasar 1

a. Rangkaian Listrik Arus Searah

Rangkaian listrik dengan arus stasioner dan tidak berubah dengan 
waktu dikenal sebagai rangkaian listrik arus searah. Variabel-variabel 
yang menjadi perhatian kita terutama adalah besarnya tegangan dan arus 
di berbagai titik dalam rangkaian itu.

Rangkaian listrik arus searah yang dapat diselesaikan dengan 
menggunakan persamaan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff adalah 
rangkaian seri, rangkaian pararel, dan rangkaian kombinasi seri dan 
pararel.

1. Hambatan Rangkaian Seri

Gambar 2.3 rangkain seri 1

a. Ciri-ciri rangkaian hambatan seri, apabila ujung-ujungnya diberi 
tegangan listrik

 Kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sama besar, sama 
dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti.

                                                          
38 Sudi suryadi, op.cit,h.6
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I = I1 = I2 = I3 = I
 Tegangan pada ujung-ujung hambatan rangkaian sama dengan 

jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan. 

V = V1 + V2 + V3 + V
b. Manfaat hambatan rangkaian seri

 Untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian 

Rs = R1 + R2 + R3 + R
 Sebagai pembagi tegangan dimana tegangan pada ujung-ujung 

tiap hambatan sebanding dengan nilai hambatannya.

V1 : V2 : V3 : V = R1 : R2 : R3 : R
c. Penggunaan hukun Ohm dan Kirchhoff pada rangkaian seri

Gambar 2.4 rangkaian seri 2

Rs = R1 + R2 + R3

Dimana: I = I1 = I2 = I3

V = I.Rs

V1= I1.R1

V2= I2.R2

V3= I3.R3
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2. Hambatan Rangkaian Pararel

Gambar 2.5 rangkaian  pararel 1

a. Ciri-ciri rangkaian hambatan paralel, apabila ujung-ujungnya diberi 
tegangan listrik

 Tegangan ujung-ujung tiap hambatan sama besar, sama dengan 
tegangan ujung-ujung hambatan pengganti.

V = V1 = V2 = V3 =V
 Kuat arus yang melalui hambatan rangkaian paralel sama 

dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan. 

I = I1 + I2 + I3 + I
b. Manfaat rangkaian hambatan parallel

 Untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian 

= + + + 

 Sebagai pembagi arus dimana kuat arus yang melalui tiap-tiap 
hambatan sebanding dengan kebalikan nilai hambatannya

I1 : I2 : I3 : I = + + + 
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c. Penggunaan hukun Ohm dan Kirchhoff pada rangkaian pararel

Gambar 2.6 rangkaian pararel 2

= + + 

Dimana: V = V1 = V2 = V3

V = I.Rp 

V1= I1.R1

V2= I2.R2

V3= I3.R3

V=I.Rp = I1.R1 = I2.R2 = I3.R3

3. Hambatan Kombinasi Seri Dan Pararael

Gambar 2.7 rangkaian kombinasi seri dan pararel39.

                                                          
39 Sudaryanto Sudirham, Analisis Rangkaian Listrik (Bandung:ITB, 2002), h.53-62
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b. Jembatan Wheatstone

Jembatan Whatstone digunakan secara luas untuk pengukuran 
presisi tahanan dari sekitar 1Ω sampai rangkuman mega ohm ( M Ω) 
rendah.

Prinsip dasar jembatan wheatstone didasarkan pada rangkaian 
yang ditunjukkan pada gambar 2.9 dimana rangkaian terdiri dari:
1) Sumber tegangan batrai E
2) Empat langkah tahanan yaitu tahanan , , dan , 
3) Sebuah Galvanometer, yang merupakan detector nol.

Gambar 2.8 jembatan Wheatstone

I =     

Persamaan yang digunakan untuk menghitung  nilai I.

c. Theorem Thevenin dan Norton

Theorem menyatakan bahwa : setiap rangkaian kutub-dua linear 
yang terdiri dari resistor dan sumber (baik yang bebas maupun yang 
takbebas), dapat dinyatakan sebagai suatu rangkaian setara berupa 
sebuah sumber tegangan dengan resistor serinya, yang disebut 
rangkaian setara Thevenin. Rangkaian Nort merupakan kembaran
(dual) rangkaian thevenin.

Karakteristik volt-amper rangkaian-rangkaian yang 
diperlihatkan pada gambar 2.7 dinyatakan oleh persamaan 
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V = V - IR
Atau

I = I - VG
Dengan R = 	 = 	

Gambar 2.9 theorema Thevenin40.

C. Penelitian Yang Relevan

Telah dilakukan Penelitian  sebelumnya  mengenai  web pembelajaran oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya.

1. Eric  Andry  Prihartono, Permasalahan pada  penelitian  tersebut  adalah  

bahwa  pembelajaran  dalam  prakteknya  tidak bisa dihindari dari 

penggunaan Teknologi  Informasi  (TI).  Penelitian  dilakukan  dengan  

mengamati  sistem  secara  langsung  sehingga  didapatkan  hasil  analisis  

mengenai  kebutuhan  sistem  yang  akan  dibuat.  Sistem  Web  based  

learning  dibuat  dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP  dan  

MySQL  data base.  Hasilnya  bahwa  aplikasi  web  based  learning  

                                                          
40 Budiono Mismail, Rangkaian listrik jilid pertama (Bandung: ITB, 1995), 101-109
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didesain  dan diimplementasikan  dengan   fasilitas  meliputi  download 

materi,  tugas,  kuis,  dan forum diskusi terbuka bagi guru dan  siswa untuk 

saling berdiskusi41.

2. Rofiqoh Dewi, Permasalahan  pada  penelitian  ini adalah  kelemahan  pola  

pembelajaran  (pembelajaran  tatap  muka  di  dalam  kelas)  yang  dipakai  

oleh  sekolah  menengah  atas  dan kejuruan di Yayasan Dharma  Bhakti  

Medan  yang  belum memanfaatkan  perkembangan  teknologi yang  telah  

maju  guna  meningkatkan  kondisi  pembelajaran.  Metode  analisis  yang 

digunakan dalam perancangan dan  pembangunan aplikasi e-learning adalah  

metode  perancangan  konteks  diagram,  DFD,  pembuatan  rancangan  basis  

data,  dan  pembuatan  rancangan  layar.  Hasil  yang  dicapai  adalah  

ketersediaan  aplikasi  pendukung  kegiatan  belajar  mengajar  yang  dapat  

diakses  secara  online. Aplikasi e-learning berbasis web  ini  menambah  

fasilitas  guru  dan  siswa  dalam  hal  berkomunikasi,  pemberian  materi  

pelajaran,  pemberian  dan  pengumpulan  tugas,  dan  menambah  fasilitas 

dalam pemberian informasi nilai42.

                                                          
41 Prihantoro, Eric Andry, “Aplikasi Web Based Learning Untuk Sekolah Menengah Atas,” 

Diss. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010,h.46

42 Rofiqoh Dewi, "Perancangan Aplikasi E-learning Berbasis Website Pada SMA/SMK 
Dharma Bakti Medan," Proceedings Konferensi Nasional Sistem Dan Informatika (KNS&I)
(2015),h.863
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3. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ricky Firmansyah, dan Iis Saidah, 

menghasilkan web pembelajaran dengan evaluasi on-line yang praktis dalam 

penilaiannya, dan informasi nilai bagi para peserta didik43.

Rencana yang peneliti lakukan adalah penelitian berbasis web ini diterapkan 

pada pembelajaran fisika khususnya mata kuliah Elektronika Dasar 1, 

pembelajaran yang dikemas didalam web pembelajarannya kompleks dan 

terstruktur dari kontrak perkuliahan sampai materi perkuliahan setiap 

pertemuannya dan disertai media dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dalam belajar secara mandiri, bentuk evaluasi soal secara on–line mandiri 

dan praktis dalam penggunaanya baik bagi seorang pendidik ataupun peserta 

didik dan website pembbelajaran ini di integrasikan dengan website yang dimiliki 

oleh pihak universitas dan jurusan sehingga dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peserta didik.

                                                          
43 Ricky Firmansyah, Iis Saidah,"Perancangan Web Based Learning Sebagai Media 

Pembelajaran Berbasis Ict." Informatika V 3 No.2 (2016), h.1
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D. Desain Pengembangan Web

r

Gambar 2.10 Desain model yang dikembangkan44.

                                                          
44 www.antomisaregar.com
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengembangan web pembelajaran fisika sebagai 

suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1.

2. Untuk mengetahui kelayakan web pembelajaran fisika sebagai suplemen 

mata kuliah Elektronika Dasar 1.

3. Untuk melihat bagaimana respon mahasiswa terhadap web pembelajaran 

fisika sebaagai suplemen mata kuliah Elektronika dasar 1 yang 

dikembangkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di jurusan pendidikan fisika 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tahap persiapan hingga selesai tahap 

pelaksanaan yaitu pada semester genap tahun ajaran 2017/2018.
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C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Karakteristik sasaran penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 pendidikan 

Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil pra 

penelitian yang peneliti lakukan peneliti mendapatkan informasi bahwa 

mahasiswa merasa perlunya materi perkuliahan yang update dan dapat diakses 

langsung karena seharusnya mahasiswa sudah mengetahui dasar-dasar materi 

perkuliahan yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Agar pada saat jam 

perkuliahann dosen hanya membahas bagian-bagian inti dari materi, jadi waktu 

yang digunakan lebih efektif. mahasiswa sering menggunakan pembelajaran e–

learning pada pembelajaran mereka seperti menggunakan phet simulation, video 

interaktif, power point dan sebagainya, tetapi mereka sering kesulitan dalam 

belajar ketika diluar jam perkuliahan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan alternatif berupa media

yang dapat membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan khusus nya pada 

mata kuliah Elektronika Dasar 1. Media yang dapat dikembangkan adalah Web 

pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran Web dalam proses 

pembelajaran mata kuliah Elektronika Dasar 1 diharapkan dapat bermanfaat bagi 

dosen maupun mahasiswa, Karena waktu belajar menjadi lebih efisien, dan 

mahasiswa dapat belajar meskipun diluar jam perkuliahan. penerapan media 

pembelajaran Web pembelajaran fisika akan sangat membantu kinerja dosen 

dalam menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar. Mempermudah 

menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan gambar atau visual dan 
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menarik untuk diperhatikan serta penggunaannya yang mudah baik secara 

operasional maupun presentasi dikelas dan ketika seorang tenaga pendidik tidak 

dapat hadir didalam pembelajaran mahasiswa dapat belajar secara mandiri.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 1 Produk yang ditemukan bisa berupa 

model, pola, prosedur, sistem. 

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses penelitian untuk 

menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.2

Produk yang dihasilkan bisa berupa buku, modul, paket, program 

pembelajaran ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan 

menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan dengan sebelumnya 

dilakukan uji untuk kelayakan produk tersebut.

Dalam penelitian dan pengembangan model Borg & Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono dibutuhkan sepuluh langkah prosedur untuk 

menghasilkan produk akhir siap untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h.297
2 Sukmadinata di dalam Sri Haryati, “Research and Development(R&D) Sebagai Salah Satu 

Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan,” Jurnal UTM, (September 2012), Vol. 37 (1), 2012, h.14
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Potensi dan Masalah
1. Analisis kebutuhan
2. Survey Lapangan
3. Kajian Pustaka

Mengumpulkan Data
1. Internet
2. Buku Yang Relevan
3. Jurnal

Desain Media
Web  pembelajaran sebagai 
suplemen mata kuliah 
Elektronika Dasar 1

Validasi Desain

1. Ahli Materi
2. Ahli Desain
3. Ahli IT

Revisi Desain

Uji Coba Media

Revisi Media

1. Revisi II
2. Sampai Layak 

Untuk Digunakan

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

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

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

implementasi. Tetapi, penulis membatasi langkah-langkah penelitian 

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan

dengan tujuh langkah sudah menjawab rumusan masalah peneliti. Tujuh 

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Dan Pengembangan Yang Dilakukan Oleh Peneliti

1 5

2

3

4

6

7
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E. Langkah – langkah Pengembangan Media

1. Penelitian pendahuluan

Pada tahap ini peneliti menetapkan masalah yang terdapat di jurusan 

pendidikan fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk 

mengetahui masalah yang sedang dihadapi. peneliti melakukan beberapa 

kegiatan dalam memperoleh data sebagai sumber penelitian yaitu sebagai 

berikuti.

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara menyrbarkan angket pra 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait 

dengan bagaimana pelaksanaan perkuliahan Elektronika Dasar 1 dengan 

menggunakan media pembelajaran yang tersedia.

Hasi pra penelitian yang lakukan tentang media pembelajaran e-

learning dalam proses perkuliahan khususnya pada mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 peneliti mendapatkan informasi bahwa mahasiswa 

merasa perlunya materi perkuliahan yang update dan dapat diakses 

langsung karena seharusnya mahasiswa sudah mengetahui dasar-dasar 

materi perkuliahan yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Agar pada 

saat jam perkuliahann dosen hanya membahas bagian-bagian inti dari 

materi, jadi waktu yang digunakan lebih efektif. 
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b. Survey Lapangan

Pada tahap ini dilaksanakan observasi dengan Dosen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 untuk mengetahui kegiatan perkuliahan, termasuk 

metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan Dosen. 

Berdasarkan observasi mahasiswa kurang antusias dalam perkuliahan 

dikarenakan Elektronika dasar tergolong mata kuliah yang sulit dan 

media yang digunakanpun terbatas serta kurang menarik. Menurut dosen 

mata kuliah Elektronika Dasar 1, media web pembelajaran Fisika akan 

sangat membantu dan mempermudah menyampaikan materi yang 

membutuhkan kejelasan gambar atau visual dan menarik untuk 

diperhatikan serta penggunaannya yang mudah baik secara operasional 

maupun presentasi dikelas dan ketika seorang tenaga pendidik tidak dapat 

hadir didalam pembelajaran mahasiswa dapat belajar secara mandiri

c. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah dikembangkan web pembelajaran fisika, tetapi 

desain nya belum menarik dari segi warna dan tata letak nya serta konten 

isi nya belum lengkap dan belum diperbaharui seperti materi belum di 

upload pada setiap pertemuan, bahan pendukung belajar belum lengkap 

seperti power point, phet simulation dan vidio pembelajaran.

2. Perencanaan Pengembangan Media

Setelah melakukan analisis kebutuhan, survey lapangan dan kajian pustaka 

pada tahap sebelumnya maka peneliti akan merencanakan pengembangan 



45

median web pembelajaran fisika. Web pembelajaran fisika adalah sebuah web

seperti lazimnya web biasa, tapi web disini digunakan sebagai media dalam 

pembelahjaran fisika. Web pembelajaran fisika ini merupakan sebuah web

yang berisi materi pembelajaran fisika di perguruan tinggi seperti Elektronika 

Dasar 1. Bagian–bagian dari pembelajaran Elektronika Dasar 1 sendiri berupa 

kontrak kuliah, peta konsep pembelajaran, silabus pembelajaran, SAP, materi 

yang meliputi 16 kali pertemuan, evaluasi, informasi nilai, ruang diskusi, dan 

menu download.

Mata kuliah Elektronika Dasar 1 meliputi 16 kali pertemuan dalam satu 

semester. Materi Rangkaian Listrik Arus Searah berdasarkan sap dan silabus 

hanya untuk 5 kali pertemuan dalam perkuliahan selama 1 semester. 

berdasarkan hal tersebut peneliti hanya mengisi 5 ruang dalam web. 

Gambar 3.2 desain produk3

                                                          
3 www.antomisaregar.com

Elektronika Dasar 1 Kontrak Kuliah

Peta Konsep Pembelajaran

Silabus Pembelajaran

SAP

Materi

5 kali pertemuan

Evaluasi

Informasi Nilai

Ruang diskusi

Menu Download
Hasil Belajar
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Perkuliahan Elektronika Dasar 1 pada materi Rangkaian Arus Listrik 

Searah meliputi 5 kali pertemuan. Materi perkuliahan disajikan dalam bentuk 

modul, power point, phet simulation, vidio pembelajaran, dan Evaluasi.

Gambara 3.3 penyajian  materi dalam perkuliahan

Selain materi pembelajaran Elektronika dasar 1, web pembelajaran fisika 

ini juga diintegrasikan dengan web yang dimiliki oleh universitas dan jurusan 

pendidikan fisika sendiri sehingga akan memberikan apa yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa.

Pertrmuan perkuliahan

Materi Modul

Power point

phet simulation

Vidio pembelajaran

Contoh soal
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Langkah-langkah dalam pembuatan produk ini adalah sebagai berikut :

a. Membuat rancangan media

b. Mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkan 

1) Menentukan situs blog yang akan kita buat jadi dasar web kita

2) Mempersiapkan alamat domain

3) Mempersiapkan hosting

4) Mengatur web agar ke publish di google dan orang lain dapat melihat

c. Menentukan template yang menarik sebagai pendukung pembelajaran

d. Menentukan struktur pembuatan

e. Memilih sumber materi pembelajaran dan mengemas materi 

pembelajaran.

Dalam pengembangan produk ini akan dilibatkan beberapa pakar, yaitu 

pakar media, teknologi dan pakar materi Elektronika Dasar 1. Pakar inilah 

yang akan memvalidasi produk sehingga menjadi produk yang benar – benar 

seperti apa yang diharapkan.

3. Validasi, Evaluasi dan Revisi Media

a. Validasi Media

Validasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan web pembelajaran 

fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 oleh beberapa 

validator yang sudah berpengalaman.
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Pada Tahap validasi desain, adapun langkah-langkah yang peneliti 

lakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai produk yang 

telah dibuat

b. Menyusun instrument penilaian produk berdasarkan indikator penilaian yang 

telah ditentukan

c. Melaksanakan penilaian produk yang dilakukan oleh ahli desain bahan ajar 

atau  media  pembelajaran

d. Melakukan analisis terhadap hasil penilaian produk untuk meghasilkan 

produk yang lebih menarik 

e. Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penilaian

f. Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji coba 

terhadap ahli materi dan  melakukan revisi sesuai dengan masukan yang 

diberikan oleh validator. Setiap validator diminta untuk memberikan 

penilaian kemudian akan dilakukan analisis data. Sehingga dapat 

diketahui kelemahan dan kekurangannya. Validator pada pengembangan

web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 

1 adalah ahli dalam bidangnya.
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b. Validasi Materi                                                                                                            

Ahli materi yang dipilih berasal dari dosen Pendidikan Fisika yang 

berkompeten di bidangnya. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi 

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

kecukupan dan ketepatan isi produk.

c. Validasi Ahli IT                                                                                                            

Ahli IT yang dipilih berasal dari dosen ICT UIN Raden Intan 

Lampung yang berkompeten di bidangnya. Ahli IT mengkaji desain, 

kemenarikan dan kualitas isi, tampilan (lay out), pewarnaan (colour), huruf 

(font), gambar (image) menu (icon), suara, dan aspek kemudahan pengguna 

web.

d. Evaluasi

Pada tahap ujicoba produk maka terlebih dahulu peneliti melakukan 

simulasi penggunaan  web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 

kuliah Elektronika Dasar 1. Setelah disimulasikan, kemudian dilanjutkan 

dengan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Kelompok tersebut 

terdiri dari 2 kelas yaitu semester 5 A dan 5 B pendidikan fisika 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan juga kepada salah 

satu dosen pendidikan fisika yang nantinya akan memakai produk tersebut. 

Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah media 

yang dikembangkan dalam menyampaikan pembelajaran  lebih efektif, 
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Mengumpulkan Mahasiswa

Mengakses Web Pembelajaran Fisika

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
menggunakan web pembelajaran fisika sebagai 

suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1

Menyebar angket respon Mahasiswa

bermanfaat dan mengetahui respon mahasiswa terhadap media tersebut 

pada mata kuliah Elektronika Dasar 1 dibandingkan media pembelajaran 

yang digunakan oleh jurusan sebelumnya.

Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4 Langkah Tahapan Ujicoba Lapangan Terkait Produk

e. Revisi Produk 

Berdasarkan hasil uji coba produk, apabila tanggapan dari dosen  

maupun mahasiswa mengatakan bahwa web pembelajaran fisika ini 

menarik, kemudian dari segi keefektifan dan kebermanfaatan web

pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 di 

jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung menunjukkan bahwa 

media pembelajaran berbasis web  ini ternyata lebih efektif dan bermanfaat 
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bagi pembelajaran dari pada sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa 

bahan pembelajaran ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir. Namun apabila produk belum sempurna maka hasil dari uji 

coba ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan web pembelajara  

yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap 

digunakan di jurusan pendidikan Fisika.

4. Implementasi Media

Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh berupa data kualitatif. 

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil penilaian validator, dan respon 

mahasiswa. Kemudian data kualitatif dirubah ke dalam data kuantitatif, 

yang berupa data angka dari skor penilaian berkaitan dengan kelayakan 

atau kesesuaian atas produk pengembangan yang dibuat.

5. Pengumpulan Data Dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut :

1. Angket

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket (kuisioner). Angket dalam bentuk kuisioner
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adalah kumpulan sebuah pertanyaan yang harus diisi oleh orang 

yang akan diukur.4

a. Angket Kebutuhan

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data 

mengenai kebutuhan pengembangan Web pembelajaran 

sebagai suplemen matakuliah Elektronika Dasar 1. Angket 

berisi 15 item pertanyaan dengan jawaban tertutup.

b. Angket Validasi

Tujuan dari angket validator yaitu untuk untuk 

mengumpulkan data tentang karakteristik dan kelayakan Web 

pembelajaran berdasarkan kesesuaian media dan Mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 oleh ahli materi dan ahli media pada Web 

pembelajaran yang dikembangkan. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kelayakan Web pembelajaran 

yaitu lembar validasi terhadap Web pembelajaran yang 

dikembangkan oleh validator dengan memberikan masukan 

terhadap media yang dikembangkan.

c. Angket Respon Mahasiswa

Angket respon Mahasiswa yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa lembar angket respon mahasiswa terhadap Web 

pembelajaran  yang dikembangkan. Tujuan dari angket ini untuk 

                                                          
4 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 42
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mengetahui respon mahasiswa terhadap hasil Web pembelajaran. 

Angket ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 jurusan 

pendidikan fisika Institut Agama Islam Negeri UIN Raden Intan 

Lampung.

2. Wawancara

Selain menggunakan angket, data diperoleh dengan wawancara 

dengan salahsatu Dosen matakuliah Elektronika Dasar 1 yang 

dilakukan secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperkuat pendapat perlunya dikembangkan Web pembelajaran.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan media web pembelajaran sebagai suplemen 

mata kuliah Elektronika Dasar 1. Untuk mendapatkan data-data tentang 

keadaan peserta didik dan data lainnya pada saat proses pembelajaran.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisis kualitatif. Data ini berupa masukan validator pada tahap 

validasi, masukan dari ahli media, ahli materi dan ahli IT selain itu 

didapat melalui pengamatan, wawancara, serta respon mahasiswa. 
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1. Angket validasi

Setelah angket tervalidasi oleh validator, kemudian angket 

tersebut dianalisis. Hasil analisis data digunakan untuk merevisi 

media yang dikembangkan. Data yang berupa tanggapan pada uji 

produk dari penilaian angket yang dianalisis dengan statistik dengan 

ketentuan penilaian menggunakan persamaan skala likert yang 

meliputi 5 aturan pemberian skor seperti yang disajikan pada tabel 

3.2 berikut : 

Tabel 3.1. Aturan Pemberian Skor5

Kategori Skor

SB (Sangat Baik) 5

B (Baik) 4

CB (Cukup Baik) 3

K (Kurang) 2

SK (Sangat Kurang) 1

Skor penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus :

Rumus Skala Likert6

P = ∑
∑ 	100	%

Keterangan:
P = Persentase∑ 	= Jumlah jawaban responden dalam 1∑ 	= jumlah nilai ideal dalam item

                                                          
5 Sugiyono, op. cit., h.135
6 Ardian Asyhari dan Helda Silvia. “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin 

Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-
BiRuNi’ ,Vol.05, No.1, (2016), h.7
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Menghitung persentase rata-rata seluruh responden :

= ∑ 				

Keterangan:

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

n  = Banyaknya pernyataan

Tabel 3.2 Skala Interpretasi Kriteria7

Interval Kriteria
0 % < ̅ ≤ 20 % Sangat Kurang layak
20 % < ̅ ≤ 40 % Kurang layak
40 % < ̅ ≤ 60 % Cukup layak
60 % < ̅ ≤ 80 % Layak
80 % < ̅ ≤ 100 % Sangat layak

1. Angket Responden

Setelah diperoleh hasil pengukuran maka perhitungan skor dapat 

dilihat dari skala likert pada tabel 3.1. Skor penilaian total dapat 

dicari dengan menggunakan rumus :

Rumus Skala Likert8

P = ∑
∑ 	100	%

Keterangan:
P = Persentase∑ 	= Jumlah jawaban responden dalam 1∑ 	= jumlah nilai ideal dalam item

                                                          
7 Ibid.
8 Ibid.
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Hasil dari skor tersebut kemudian dicari rata-rata dari sejumlah 

subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian 

untuk menentukan kualitas dan tingkat kemenarikan produk yang 

dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna, dengan menggunakan 

rumus :

=̅ 
∑

Keterangan :
=̅ Rata-rata akhir

x1 = Nilai kelayakan angket tiap aspek
n = Banyaknya pernyataan

Pengonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam tabel 3.3 :

Tabel 3.3 Skala Interpretasi Kriteria9

Interval Kriteria
0 % < ̅ ≤ 20 % Sangat Kurang layak
20 % < ̅ ≤ 40 % Kurang layak
40 % < ̅ ≤ 60 % Cukup layak
60 % < ̅ ≤ 80 % Layak
80 % < ̅ ≤ 100 % Sangat layak

Hasil penilaian terhadap pengembangan web pembelajaran fisika 

sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 untuk mahasiswa 

semester 6 oleh ahli materi, ahli media, dan ahli IT sehingga media 

layak digunakan dalam pembelajaran.

                                                          
9 Ibid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Media

1. Hasil Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil utama 

yaitu pengembangan web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1. Penelitian dan pengembangan dilakukan di Jurusan 

Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Responden dalam penelitian 

ini yaitu dosen mata kuliah Elektreonika Dasar 1 dan mahasiswa pendidikan 

fisika semester 6 yang telah mendapatkan materi perkuliahan Elektronika 

Dasar 1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian dan 

pengembangan dengan mengadaptasi metode R&D Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan menghasilkan produk media pembelajaran 

fisika. Hasil dari analisis kebutuhan  yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Hasil Tahapan Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data

Hasil pada tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data dari kajian 

pustaka dan pra penelitian yang dilakukan pada saat analisis kebutuhan.
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1) Hasil Landasan Teori

Pada landasan teori ditemukan teori-teori yang mendukung tentang 

kelayakan dan fungsi web pembelajaran sebagai suplemen 

pembelajaran. Dalam prosesnya web tidak dapat terhindar dari 

penggunaan IT (Teknologi Informatika), web pembelajaran sebagai 

suplemen dapat menjadi alternatif belajar mandiri mahasiswa ketika 

seorang tenaga pendidik tidak dapat hadir, web pembelajaran dapat 

mempermudah mahasiswa dan dosen mengakses informasi perkuliahan.

2) Hasil Pra Penelitian (Observasi Lapangan)

Pra penelitian atau observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui

kebutuhan dosen dan mahasiswa mengenai pengembangan web 

pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

Observasi lapangan dilakukan dengan menyebar kuisioner dan 

wawancara kepada dosen dan mahasiswa. Kriteria pertanyaan observasi 

adalah mengenai media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam 

proses perkuliahan dan tanggapan mahasiswa dan dosen dalam 

menggunakan web pembelajaran.

Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang didapatkan 

yaitu, pemanfaatan media dalam pembelajaran fisika dikelas belum 

maksimal dan keterbatasan waktu dalam perkuliahan dikelas. Selain itu 

masih banyak mahasiswa yang belum memiliki bahan perkuliahan 

berupa modul pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diampu 

dosen. Berdasarkan observasi serta wawancara dengan mahasiswa 
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web 
Pembelajaran

Materi yang dapat 
diakses dan sesuai 

dengan bahan yang 
diampu dosen

kesulitan belajar 
ketika diluar jam 

perkuliahan

belajar
mandiri 

mahasiswa
efisiensi 
waktu

tentang media pembelajaran e-learning proses perkuliahan khususnya 

mata kuliah Elektronika Dasar 1, peneliti mendapatkan informasi bahwa 

mahasiswa sering menggunakan pembelajaran e-lerning dalam proses 

perkuliahan seperti phet simulation, vidio interaktif, power pont, dan 

sebagainya, tetapi mereka sering kesulitan belajar ketika diluar jam 

perkuliahan. Dengan adanya media pembelajaran web dalam proses 

perkuliahan mata kuliah Elektronika Dasar 1 diharapkan dapat 

bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa, karena waktu belajar menjadi 

lebih efisien dan mahasiswa dapat belajar meskipun diluar jam 

perkuliahan. 

Gambar 4.1 kebutuhan mahasiswa berdasarkan observasi lapangan
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b. Hasil Desain Produk

Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka 

spesifikasi produk yang akan dikembangankan adalah media pembelajaran 

yang dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta 

belajar mandiri mahasiswa. Berikut adalah perencanaan pengembangan web 

pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 yang  

dikembangkan.

Proses pembuatan web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata 

kuliah Elektronika Dasar 1 meliputi beberapa tahap diantaranya membuat 

rancangan media, menentukan situs blog yang akan kita buat menjadi dasar 

dari web, mempersiapkan alamat domain dan hosting, setelah memiliki akun 

web kita menentukan templet yang menarik sebagai pendukung perkuliahan, 

mengatur web agar kepublish di google menggunakan HTML, menentukan 

struktur pembuatan lalu memilih sumber materi perkuliahan dan mengemas 

materi perkuliahan agar dapat diupload di web.

. 

Gambar 4.2 Halaman Beranda Web Pembelajaran
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Gambar 4.2 merupakan halaman beranda web pembelajaran yang terdiri 

dari beberapa bagian yaitu home, informasi, fisika universitas, publikasi dan 

mahasiswa bimbingan. Pada bagian Informasi terdiri dari pendidikan fisika, 

berita terbaru UIN, siakad mahasiswa dan siakad dosen. Pada bagian Fisika 

Universitas terdiri dari fisika kuantum dan elektronika dasar. Pada bagian 

publikasi terdiri dari jurnal ilmiah, jurnal bereputasi, artikel terbaru, dan sang 

pembelajar, Pada bagian mahasiswa bimbingan terdiri dari daftar mahasiswa 

bimbingan.

Gambar 4.3 Tampilan Bagian dari Elektronika Dasar

Pada gambar diatas terlihat bagian-bagian dari pembelajaran Elektronika 

Dasar 1 berupa kontrak kuliah, peta konsep pembelajaran, silabus 

pembelajaran, Rencana Pembelajaran, materi belajar, dan hasil belajar yang 

meliputi 16 kali pertemuan. 
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Gambar 4.4 Tampilan Bagian dari Pertemuan Elektronika Dasar

Mata kuliah Elektronika Dasar 1 meliputi 16 kali pertemuan dalam satu 

semester. Materi Rangkaian Listrik Arus Searah berdasarkan sap dan silabus 

hanya untuk 5 kali pertemuan dalam perkuliahan selama 1 semester. 

berdasarkan hal tersebut peneliti hanya mengisi 5 ruang dalam web.

Gambar 4.5 Tampilan Bagian dari Materi Elektronika Dasar
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Perkuliahan Elektronika Dasar 1 pada materi Rangkaian Listrik Arus 

Searah meliputi 5 kali pertemuan. Materi perkuliahan disajikan dalam bentuk 

modul, Power Point, Phet Simulation, vidio pembelajaran, dan contoh soal.

Gambar 4.6 Tampilan Absensi

Gambar 4.7 Tampilan Materi 
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Gambar 4.8 Tampilan Video

Gambar 4.9 Tampilan Contoh Soal
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B. Kelayakan Media

Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kelayakan media dengan cara validasi produk. Validasi desain 

atau produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan 

dengan 3 macam, yaitu validasi ahli materi,  validasi ahli media dan validasi ahli 

IT. Sebelum melakukan validasi desain atau produk, terlebih dahulu melakukan 

validasi instrumen penelitian oleh dosen ahli.  Lembar validasi diberikan kepada 

3 orang ahli materi, 3 orang ahli media, dan 2 orang ahli IT sebagai validator.

1. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi dilakukan dengan menjelaskan bentuk isi pada web 

pembelajaran dan selanjtnya mengisi lembar angket penilaian pada masing-

masing aspek penilaian yang terdiri dari 4 aspek dan masing–masing aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 35 pernyataan seluruhnya yang di isi oleh 3 

orang ahli materi yaitu bapak Ajo Dian Yusandika, M.Si, ibu  Widia Wati, 

M.Pd, dan bapak Sodikin, M.Pd. Data validasi oleh ahli materi disajikan 

dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi

Aspek Presentase
Kelayakan isi 87,27%
Kelayakan penyajian 89,62%
Bahasa 83,70%
Kontekstual 81,11%
Rata-rata 85,43%
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Tabel diatas merupakan nilai yang diperoleh dari ketiga ahli materi yang 

kemudian peneliti menghitung persentase skor kelayakan dari setiap aspek 

pada web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 dengan menggunakan rumus skala likert dengan hasil penilaian

82,27% untuk aspek kelayakan isi, 89,62% untuk aspek kelayakan penyajian, 

83,70% untuk aspek kelayakan kebahasaan, 81,11% untuk penilaian  

kontekstual, Sehingga diperoleh rata–rata penilaian untuk seluruh aspek pada 

web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 

adalah 85,43%. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materi 

terhadap web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaian oleh ahli materi dari masing-masing aspek 

penilaian.
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Gambar 4.10 Grafik Hasil Validasi Ahli Materi

2. Validasi Ahli Media

Validasi ahli media sama halnya dengan ahli materi, yaitu dilakukan 

dengan mengisi lembar angket penilaian yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek 

komunikasi visual dan aspek rekayasa perangkat lunak dengan jumlah seluruh 

pernyataan dari semua aspek adalah 14 pernyataan, penilaian ini diberikan 

oleh 3 ahli media yaitu bapak Irwandani, M.Pd, bapak Ardian Asyhari, M.Pd  

dan ibu Rahma Diani M,Pd. Hasil validasi ahli media tahap I disajikan oleh 

tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media

Aspek Penilaian Presentase
Komunikasi visual 75,55%
Rekayasa perangkat lunak 76,66%
Rata-rata 76,11%

87,27% 89,62%
83,70% 81,11%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

kelayakan isi kelayakan
penyajian

bahasa kontekstual

Presentase Penilaian Ahli Materi  
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Tabel tersebut merupakan hasil penilaian dari ketiga ahli media. 

Persentase hasil penilaian aspek komunikasi viaual yaitu 75,55% dengan 

kategori sangat layak dan 76,66% pada aspek rekayasa perangkat lunak 

dengan kategori sangat layak. Sehingga diperoleh skor rata-rata dari kedua 

aspek tersebut yaitu 76,11% yang berarti web pembelajaran ini dalam kategori 

layak dari penilaian ahli media. Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh 

ahli media terhadap web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk 

melihat perbandingan hasil penilaian oleh ahli media dari masing-masing 

aspek penilaian.

Gambar 4.11 Grafik Hasil Validasi Ahli Media

3. Validasi Ahli IT

Validasi ahli IT sama halnya dengan ahli materi dan media, yaitu 

dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian yang terdiri dari 8 aspek 

75.55% 76.66%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Komunikasi Visual Rekayasa Perangkat lunak
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Media
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yaitu aspek kualitas isi, tampilan (lay out), pewarnaan (colour), huruf (font), 

gambar (image) menu (icon), suara, dan aspek kemudahan, dengan jumlah 

seluruh pernyataan dari semua aspek adalah 25 pernyataan, penilaian ini 

diberikan oleh 2 ahli IT yaitu ibu Sherly Amalina, M.kom, dan bapak Bayu 

CP, M.T.  hasil validasi ahli It disajikan oleh tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli IT

Aspek Penilaian Presentase
Kualitas isi 67,50%
Tampilan 83,30%
Pewarnaan 73,33%
Huruf 76,66%
Gambar 82,50%
Menu 70,00%
Kualitas Suara 80,00%
Kemudahan pengguna 80,00%
Rata-rata 76.66%

Tabel tersebut merupakan hasil penilaian dari kedua ahli IT. Persentase 

hasil penilaian aspek kualitas isi yaitu 67,50%, tampilan (lay out) diperoleh 

83,30%, pewarnaan (colour) diperoleh 82,50%, huruf (font) diperoleh 

76,66%, gambar (image) diperoleh 82,50%, menu (icon) diperoleh 70,00%, 

suara diperoleh 80,00%, dan aspek kemudahan diperoleh 80,00%. Sehingga 

diperoleh skor rata-rata dari aspek-aspek tersebut yaitu 76,66% yang berarti 

web pembelajaran ini dalam kategori layak dari penilaian ahli IT. Selain 

dalam bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli IT terhadap web pembelajaran

fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 disajikan juga data 
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dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil penilaian oleh 

ahli media dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.12 Grafik Hasil Validasi Ahli IT

C. Hasil Revisi Desain

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi dan ahli 

media dan ahli IT maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran-saran 

yang diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk. Hasil revisi 

desain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Validasi Ahli Materi

Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran terhadap web 

pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 
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sebagai media pembelajaran fisika menurut pada validator. Pada validator ahli 

materi terhadap web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 ini yaitu: 

1) Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Si

2) Ibu  Widia Wati, M.Pd

3) Bapak Sodikin, M.Pd

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari 

hasil validasi ahli materi. Saran dari hasil validasi materi dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Materi

Nama Validator Saran Perbaikan

Ajo Dian Yusandika, 
M.Si

1. Sumbu pada grafik 
harus diberi 
keterangan.

2. Grafik harus 
disebutkan dalam 
materi.

1. Sumbu pada grafik 
sudah diberi 
keterangan.

2. Grafik sudah ditulis 
dalam materi.

Widia Wati, M.Pd 1. Tambahkan motifasi 
pada materi

2. Tambahkan aplikasi 
materi dalam kehidupan 
sehari-hari

1. Aplikasi dalam 
kehidupan sehari-
hari sudah 
ditambahkan.

Sodikin, M.Pd 1. Gambar rangkaian tidak 
boleh terputus

2. Penulisan persamaan 
diperbaiki

1. Gambar rangkaian 
sudah diperbaiki

2. Penulisan 
persamaan sudah 
diperbaiki
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2. Hasil Validasi Ahli Media

Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran terhadap web 

pembelajaran fisika sebahai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 

sebagai media pembelajaran fisika menurut pada validator. Pada validator ahli 

media terhadap web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 ini yaitu: 

1. Bapak Irwandani, M.Pd

2. Bapak Ardian Asyhari, M.Pd  

3. Ibu Rahma Diani, M.Pd

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari 

hasil validasi ahli media. Saran dari hasil validasi media dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Media

Nama Validator Saran Perbaikan

Irwandani, M.Pd Perbaiki tulisan link 

dengan nama file nya

Link dan nama file sudah 

sesuai

Ardian Asyhari, 

M.Pd  

Perbaiki tulisan link 

dengan nama file nya

Link dan nama file sudah 

sesuai

Rahma Diani, 

M.Pd

Tambahkan simulasi 

pendukung perkuliahan

Simulasi sudah ditambahkan
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Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat 

sebagai berikut:

       Gambar 4.13 halaman web sebelum direvisi

Gambar 4.14 halaman web setelah direvisi
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3. Hasil Validasi Ahli IT

Hasil revisi ahli IT berupa perbaikan dari saran terhadap web 

pembelajaran fisika sebahai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 

sebagai media pembelajaran fisika menurut pada validator. Pada validator ahli 

IT terhadap web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 ini yaitu: 

1. Ibu Sherly Amalina, M.Kom

2. Bapak Bayu CP, M,T.

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari hasil 

validasi ahli IT. Saran dari hasil validasi IT dapat dilihat pada tabel 4.6

berikut:

Tabel 4.6 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli IT

Nama Validator Saran Perbaikan

Sherly Amalina, 
M.Kom

1. Terdapat beberapa 
menu yang belum aktif

2. Konten kurang lengkap, 
kurang fokus pada 
judul.

1. Menu sudah aktif
2. Konten sudah fokus 

pada judul

Bayu CP, M,T. 1. Informasi yang 
disiapkan masih kurang

2. SAP, silabus,dan 
kontrak kuliah di font 
page dibuat tampilan 
agar lebih rapih

1. Informasi pada 
halaman web sudah 
dilengkapi

2. SAP, silabus dan 
kontrak kuliah sudah 
dirapihlkan

D. Efektivitas Media (Uji Coba Produk)

Uji coba media pembelajaran yang telah direvisi ini dilakukan di jurusan 

pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung. Uji coba meliputi uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada saat proses 
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perkuliahan berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan media 

pembelajaran mahasiswa diminta untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang 

didapat dari uji coba tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Coba Kelompok Kecil

Pada uji coba kelompok kecil ini dilakukan oleh 10 mahasiswa yang 

terdiri dari 2 kelas, mahasiswa semester 6 pendidikan fisika UIN Raden Intan 

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

dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Aspek Penilaian Persentase
Komunikasi visual 84,83%
Rekayasa perangkat lunak 81,00%
Desain pembelajaran 81,33%
Rata-rata 82,39%

Berdasarkan tabel di atas merupakan hasil ujicoba kolompok kecil yang 

dilakukan oleh 10 mahasiswa dengan memberikan angket respon untuk 

mendapatkan hasil ujicoba kelompok kecil. Persentase hasil penilaian aspek 

komunikasi visual ialah 84,83% dalam kategori sangat menarik, persentase 

hasil penilaian aspek rekayasa perangkat lunak yaitu 81,00 % dan aspek 

desain pembelajaran dengan persentase 81,33% dalam kategori sangat 

menarik. Dari ketiga aspek tersebut dapat diketahui rata-rata per aspek ialah 

82,39% dengan kriteria sangat menarik. Selain dalam bentuk tabel hasil 

penilaian uji coba kelompok kecil disajikan juga data dalam bentuk grafik. 
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Berikut merupakan data gambar hasil penilaian uji coba kelompok kecil dari 

masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.15 Grafik Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

2. Uji Lapangan 

Uji lapangan ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 jurusan 

pendidikan fisika UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari 30 mahasiswa. 

Prosedur  uji coba lapangan sama seperti uji coba kelompok kecil yaitu 

dengan mengisi angket penelitian. Data hasil penyebaran angket disajikan 

dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji coba Lapangan 

Aspek Penilaian Persentase
Komunikasi Visual 82,66%

Rekayasa perangkat lunak 82,33%
Desain pembelajaran 82,44%
Rata-rata 82,48%

84.83%
81.00% 81.33%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

komunikasi visual rekayasa perangkat
lunak
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Persentase Uji Coba kelompok kecil
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Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di UIN Raden Intan 

Lampung Jurusan Pendidikan Fisika semester 6 pada 30 mahasiswa dengan 

memberi angket respon sebagai hasil uji coba lapangan dapat diketahui bahwa 

persentase hasil penilaian aspek komunikasi visual yaitu 82,66% dengan 

kategori sangat menarik. Persentase hasil penilaian aspek rekayasa perangkat 

lunak yaitu 82,33%, dan persentase penilaian hasil desain pembelajaran yaitu 

83,44% dengan kategori sangat menarik. Dari ketiga aspek tersebut dapat

diketahui rata-rata per aspek ialah 82,48% dengan kategori sangat manarik. 

Selain dalam bentuk tabel hasil penilaian uji coba lapangan disajikan juga data 

dalam bentuk grafik. Berikut merupakan data gambar hasil penilaian uji coba 

lapangan dari masing-masing aspek penilaian.

Gambar 4.16 Grafik Hasil Uji Coba Lapangan 

E. Pembahasan

Proses pengembangan yang peneliti gunakan untuk menghasilkan media web 

pembelajaran menggunakan model Borg & Gall yang telah dimodifikasi oleh 

82.66% 82.33% 82.44%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

komunikasi visual rekayasa perangkat
lunak

desain pembelajaran

Persentase Ujicoba Lapangan
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Sugiyono dengan membatasi langkah-langkah penelitian pengembangan dari 

sepuluh langkah menjadi tujuh langkah. Berdasarkan web pembelajaran fisika 

yang dikembangkan, peneliti dapat mengetahui cara mengembangkan web 

pembelajaran Fisika, bagaimana kelayakan web pembelajaran fisika dan untuk 

melihat bagaimana respon mahasiswa terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan. Tahap awal yang dilakukan dalam perencanaan adalah melakukan 

observasi.

Tabel 4.9 Hasil observasi dan solusi web sebagai media pembelajaran

Kebutuhan dan masalah mahasiswa Solusi web sebagai media pembelajaran
 Materi yang dapat diakses dan 

sesuai dengan bahan ajar yang 
diampu dosen

 Media pembelajaran yang dapat 
mendukung belajar mandiri 
mahasiswa

 Materi dosen di upload setiap 
pertemuan dan bahan perkuliahan 
yang dapat mendukung belajar 
mahasiswa

 Web pembelajaran dapat digunakan 
sebagai media pendukung belajar 
mandiri mahasiwa.

Dari tabel 4.9 berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan, terdapat 

beberapa kebutuhan dan masalah mahasiswa diantaranya mahasiswa merasa 

memerlukan materi perkuliahan yang update dan dapat diakses langsung dan sesuai 

dengan bahan ajar yang diampu dosen, karena  seharusnya mahasiswa sudah 

mengetahui dasar-dasar materi perkuliahan yang akan dibahas pada setiap 

pertemuan, agar pada saat jam perkuliahan dosen hanya membahas bagian-bagian 

inti dari materi, jadi waktu yang digunakan lebih efektif. Mahasiswa merasa 

kesulitan belajar ketika diluar jam perkuliahan dengan adanya media pembelajaran 

web diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa dan dapat 

dijadikan media belajar mandiri mahasiswa. 



79

Media pembelajaran yang peneliti kembangkan mengikuti perkembangan zaman. 

Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

berkembang sangat pesat begitu juga dibidang pendidikan. Web pembelajaran 

merupakan salah satu bentuk dari perkembangan IPTEK dalam dunia pendidikan. 

Web pembelajaran yang peneliti kembangkan dapat mendukung perkuliahan yang 

sesuai dengan kebutuhan dosen, mahasiswa dan sesuai dengan perkembangan 

teknologi pada era globalisasi ini, seperti materi, vidio pembelajaran, power point, 

pher simulation dan absensi mahasiswa yang diupload di web dan dapat diakses 

langsung oleh mahasiswa dan dosen selama jaringan internet dapat diakses dengan 

baik. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pembuatan web pembelajaran 

sebagai suplemen mata kuliah Elektronika Dasar 1 diawali dengan pengumpulan 

bebepara informasi dan kebutuhan media senagai media pembelajaran.

Dalam mendesian media langkah awal yang di butuhkan yaitu merangkum 

materi yang dibutuhkan dari beberapa sumber, selanjutnya membuat rancangan 

media, menentukan situs blog yang akan kita buat jadi dasar web, mempersiapkan 

alamat domain, mempersiapkan hosting, mengatur web agar ke publish di google 

dan orang lain dapat melihat dan menentukan template yang sesuai untuk tampilan 

web. Web tersebut diharapkan dapat digunakan mahasiswa maupun dosen untuk 

membantu memudahkan belajar mandiri.

Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa ahli 

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

ahli media dan 2 orang ahli IT yang ahli dibidangnya.

1. Hasil validasi produk oleh ahli materi
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Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 4 aspek penilaian yaitu aspek 

kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan kebahasaan, dan 

aspek penilaian kontekstual. Pada proses validasi materi terdapat beberapa 

saran dan masukan kepada peneliti untuk diperbaiki agar lebih layak dan lebih 

baik dalam penggunaanya sebagai media pembelajaran. Produk yang telah 

direvisi sudah sesuai dengan saran atau masukan dari para validator. Hasil 

penilaian dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata–rata persentase kelayakan 

sebesar 85,43%. Katergori penilaian adalah “Sangat layak”, hal ini berarti 

media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak 

digunakan dalam pembelajaran.

2. Hasil validasi ahli media

Hasil validasi oleh ahli media mencakup 2 aspek penilaian yaitu 

komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak. Pada proses validasi media 

terdapat beberapa saran dan masukan untuk diperbaiki agar lebih layak dan 

lebih baik dalam penggunaanya sebagai media pembelajaran. Produk yang 

telah direvisi sudah sesuai dengan saran atau masukan dari para validator. 

Hasil penilaian dari 3 ahli media mendapatkan nilai rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 76,11%. Katergori penilaian adalah “Layak”, hal ini berarti 

media pembelajaran sudah layak digunakan dalam pembelajaran. Setelah 

validasi dilakukan maka produk siap diuji coba.

3. Hasil validasi ahli IT

Hasil validasi oleh ahli IT mencakup 8 aspek penilaian yaitu kualitas isi, 

tampilan, pewarnaan, huruf, gambar, menu, kualitas suara, dan kemudahan 
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pengguna. Pada proses validasi IT terdapat beberapa saran dan masukan untuk 

diperbaiki agar lebih layak dan lebih baik dalam penggunaanya sebagai media 

pembelajaran. Produk yang telah direvisi sudah sesuai dengan saran atau 

masukan dari para validator. Hasil penilaian dari 2 ahli IT mendapatkan nilai 

rata-rata persentase kelayakan sebesar 76,66%. Katergori penilaian adalah 

“Layak”, hal ini berarti media pembelajaran sudah layak digunakan dalam 

pembelajaran. Setelah validasi dilakukan maka produk siap diuji coba.

4. Uji Coba Media

Uji coba media meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan 

terhadap web pembelajaran Fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 yang dilakukan di Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan 

Lampung semester 6. Uji coba ini diawali dengan mendemonstrasikan dan 

menjelaskan web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah

selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengisi angket tanggapan terhadap 

media pembelajaran berbasis website ini. 

Pada uji coba kelompok kecil ini dilakukan dengan 10 mahasiswa 

semester 6 Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung mencakup 3 

aspek penilaian yaitu komunikasi visual ialah 84,83%, rekayasa perangkat 

lunak yaitu 81,00% dan desain pembelajaran dengan persentase 81,33% 

dengan kriteria kelayakan sebesar 82,39%. Katgori penilaian adalah “Sangat 

Mnarik”.
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Pada uji coba lapangan yang dilakukan dengan 30 mahasiswa semester 6 

Jurusan Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung mencakup 3 aspek 

penilaian yaitu komunikasi visual yaitu 82,66% dengan kategori sangat 

menarik. Persentase hasil penilaian aspek rekayasa perangkat lunak yaitu 

82,33%, dan persentase penilaian hasil desain pembelajaran yaitu 83,44% 

dengan kriteria kemenarikam sebesar 82,48%. Kategori penilaian adalah 

“Sangat menarik”.

Produk yang dikembangkan ini berupa web pembelajaran fisika. 

pengembangan yag peneliti lakukan dari segi desain seperti warna, tata letak 

yang terstruktur dan lebih menarik, dari segi konten isi, materi sudah di 

upload pada setiap pertemuan, materi yang di upload sesuai dengan bahan 

perkuliahan yang diampu dosen, terdapat absensi on-line untuk 

mempermudah mahasiswa dan dosen ketika tidak dapat bertatap muka 

langsung pada saat jam perkuliahan, serta bahan pendukung perkuliahan yang 

menarik seperti phet simulation, vidio pembelajaran,  power point, dan

evaluasi soal secara on-line . Web pembelajaran yang dikembangkan juga 

sudah terintegrasikan dengan web universitas dan jurusan seperti siakad dosen 

dan mahasiswa.

Langkah selanjutnya yakni revisi media. Pada tahap ini dikarenakan hasil 

dari uji coba media dinyatakan sangat layak dan juga tidak ada komentar dari 

responden maka peneliti tidak merevisi media karena dianggap baik, hal ini 

ditunjukkan pada persentase uji coba responden dan mendapatkan persentase 

rata-rata 82.39% dan 82,48%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah :

1. Pengembangan web pembelajaran Fisika sebagai suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1, menghasilkan perubahan dari segi desain seperti 

warna, tata letak yang terstruktur dan lebih menarik, dari segi konten isi, 

materi sudah di upload pada setiap pertemuan, terdapat absensi on-line, 

serta bahan pendukung perkuliahan yang menarik. Web pembelajaran 

yang dikembangkan juga sudah terintegrasikan dengan web universitas 

dan jurusan.

2. Kelayakan web pembelajaran berdasarkan penilaian dari validator ahli 

materi, media, dan ahli IT. Penilaian persentase ahli materi rata-rata 

85,43% dalam kategori “sangat layak”, persentase ahli media 76,11% 

dalam kategori “Layak” dan persentase ahli IT 76,66% dalam kategori 

“layak”.dengan demikian web pembelajaran fisika layak digunakan dalam 

pembelajaran.

3. Respon dari responden terhadap web pembelajaran Fisika sebagai 

suplmen mata kuliah Elektronika Dasar 1 memperoleh hasil penilaian 

rata-rata  82,48% hal ini termasuk dalam kategori “Sangat Menarik” 
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dan mahasiswa merasa antusias saat web pembelajaran digunakan sebagai 

media pembelajaran.

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada dosen

Media web pembelajaran fisika sebagai suplemen mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 diharapkan dapat digunakan pada proses perkuliahan dan mampu 

memandu mahasiswa ketika belajar mandiri. 

2. Kepada mahasiswa

Agar media web pembelajaran Fisika sebagai Suplemen mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 dapat digunakan sebagai alternatif belajar mahasiswa, 

serta dapat digunakan untuk mningkatkan kualitas dan kreatifitas 

mahasiswa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan pengalaman peneliti web pembelajaran sebaiknya didesain 

sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, peneliti mengharapkan 

peneliti selanjutnya dapat  mengembangkan media pembelajaran fisika 

dengan tampilan materi yang lebih menarik, kembangkan web 
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pembelajaran fisika dengan bahan materi yang lebih update dan belum 

dikembangkan.
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