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ABSTRACT 

Research to develop and implement Physics learning material base on ICT in English 
was important in International Standard School. The objectives of this research was to 
determine the practicality and effectiveness of learning material implementation in 
physics learning and make its description after limited tryout test. Type of research 
was the research and development (R & D) was a method of research that used to 
produce a specific product and test the effectiveness of the product. There were two 
stages of R & D that conducted in this research were: to do the limited test and to 
revise the product. Instruments that used for collecting the data were observation sheet 
and learning outcomes test of students. Data were analyzed using descriptive statistical 
analysis, graphical method, and correlation compare mean test. From data analysis can 
be stated that three results of this research. First, the implementation of Physics 
learning material base on ICT in English on the learning process was practice with an 
average value of practically was 93.75. Second, the implementation of Physics 
learning material base on ICT in English on learning process was effective that 
characterized by the significant increasing of students learning outcomes between after 
and before treatment. Third, content of Physics learning material base on ICT in 
English consist of competence, learning book, learning media, student worksheet, 
enrichment, download, and evaluation that completed by video and animation. 
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PENDAHULUAN 

Era globalisasi merupakan suatu era yang penuh dengan kompetisi dan 

pemenangnya sangat ditentukan oleh lalalitas sumber daya manusia (SDM). 

Globalisasi memprasyaratkan persiapan SDM yang berkualitas dengan tingkat 

penguasaan sains dan teknologi yang tinggi, terutama teknologi komunikasi, dan 

dengan pembekalan basis moralitas dan nilai agama yang kuat (Ahmad, L.C: 2010). 

Dengan kata lain, SDM yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bisa 

bertahan dan berkompetisi secara sehat diperlukan dalam era h i .  Mereka hams mampu 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya secara profesional, serta mampu 



berkomunikasi dengan bangsa lain di dunia agar bisa bertahan. 

Pada saat ini, era globalisasi sudah memasuki dan mempengaruhi dunia 

pendidikan, menuntut sekolah untuk mampu melakukan berbagai upaya untuk 

menciptakan lulusan yang berdaya saing global (Eddy, K: 2006). Dengan dasar ini 

pemerintah melalui Derektorat Pendidikan Menengah Umum menciptakan program 

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Menunlt UU nomor 20 tahun 2003, pasal50 ayat 

3 "Pemerintah d a d  atau Pemerintah daerah menyelenggarakan sehwang-k~~rangnya 

satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional". Sebagai implementasi dari UU ini 

telah dicobakan SBI di sekolah konvensional ( F e m u r  : 2006). 

SBI merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional 

Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara 

anggota OECD atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam 

bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Pada 

prinsipnya, SBI hams bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang 

lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas: 2007). 

Ada beberapa alasan pentingnya program SMA-BI di Indonesia. Pendidikan di 

Indonesia dituntut ununt menghasilkan SDM yang unggul di segala bidang, mampu 

bersaing di dunia kerja, dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Lulusan yang 

diingmkan dari SMA-BI tidak hanya memiliki keunggulan di bidang pengetahuan dan 

teknologi tetapi juga mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi, s e l ~ g g a  dimanapun 

berada mereka selalu memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negaranya. Karena itu 

ada tiga tujuan program SMA-BI yaitu: meningkatkan kompetensi lulusan, 

mengeliminir keinginan sekolah ke l u x  negeri, dan mencegah pengikisan identitas 

bangsa Indonesia yang berjiwa kebangsaan (Eddy, K: 2006). 

Salah-satu upaya yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan UU ini 

adalah melalui Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI). R-SMA-BI 

merupakan SMA Nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, 

menerapkan sistem lcredit semester, dan dalam proses menuju SMA bertaraf 

internasional (Sungkowo: 2009). 

Penjaminan kualitas SBI meliputi 9 aspek yaitu: akreditasi, kmkulum, proses 

pembelajaran, penilaian, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, dan pembiayaan. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari 



pencapaian dua indikator kinerja. Pertarna, pencapaian indikator kinerja kunci minimal 

yakni memenuhi standar proses. Kedua, pencapaian indikator kinerja kunci tambahan 

yakni: menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi 

pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneural, jiwa patriot, 

dan jiwa inovator; diperkaya dengan model proses pembelajaran dari sekolah unggul 

pada negara OECD atau negara maju lainnya; menerapkan pembelajaran berbasis ICT 

pada semua mata pelajaran; pembelajaran kelompok Sain, Matematika, dan inti 

kejuruan menggunakan bahasa Inggris (Tawil : 20 10). 

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam kegiatan in house training 

dan observasi kelas pada kegiatan pendarnpingan teknis temyata gun1 Fisika masih 

mengalami kesulitan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 

pembelajaran. Disamping itu, ditemukan pula adanya keterbatasan dalam 

menggunakan sumber belajar berbasis ICT untuk mendukung proses pembelajaran. 

Padahal tes Fisika diberikan dalam bahasa Inggris. Akibatnya siswa rnengalami 

kesulitan dalarn menjawab tes yang ditulis dalam bahasa Inggris. 

Hal ini terjadi akibat pesan yang disampaikan guru berbahasa Inggris baik 

berupa pengertian, konsep, hukum, teori dan sebagainya kurang dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat 

kesesuaian antara penyampai pesan dan penerima pesan. Untuk itu diperlukan suatu 

media dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan 

informasi dari guru kepada siswa sebagai penerima pesan. 

Bahan ajar Fisika berbasis ICT dalam bahasa Inggris diperkirakan merupakan 

suatu alternatif untuk mengatasi permasalahan. Bahan ajar berbasis ICT adalah bahan 

ajar yang disusun dan dlkembangkan dengan menggunakan alat bantu ICT untuk 

mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyirnpan, dan memanipulasi data 

dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam kegiatan 

pembelajaran, penggunaan bahan ajar ICT memunglunkan siswa dapat mempelajari 

suatu kompetensi dasar (KD) secara runtut, sistematis, interaktif, dan inovatif sehngga 

diharapkan semua kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu, F: 2010). 

Bahan ajar berbasis ICT men~pakan bahan yang dengan sengaja disiapkan untuk 

keperluan belajar sebagai alat untuk membantu siswa menguasai teknologi informasi 

dan inateri pelajaran dengan lebih cepat, menyenangkan dan ineningkatkan hasil 



belajar. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi kebutuhan yang mendesak 

untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan (Cheppy, R: 2008). 

Keunggulan utama dari bahan ajar berbasis ICT adalah interaktivitas, baik 

interaktivitas fisik maupun mental. Interaktivitas fisik berhubungan dengan 

keterlibatan pengguna rnenggunakan software imtuk belajar. Disisi lain, interaktivitas 

mental adalah interaktivitas dimana pengguna mencoba memahami materi dengan cara 

menangkap informasi-informasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya 

dalam otak (Wawan, H: 2010). Keunggulan lain dari bahan ajar berbasis ICT antara 

lain: membiasakan siswa dalarn menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan 

pemberdayaan kemampuan personal pembelajar secara inandiri, belajar tanpa dibatasi 

ruang dan waktu, membuat materi-materi pembelajaran selalu dapat diperbaharui, 

menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya, 

memotivasi pembelajar, mendorong kematangan berpikir siswa, memberikan informasi 

dari berbagai surnber informasi, memperkaya pengalaman berbudaya, meningkatkan 

kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan sebagainya. 

Penyediaan bahan ajar berbasis ICT memberikan keuntungan dalam proses 

pembelajaran baik bagi guru rnauptm siswa Sebagai bagian dari pembelajaran, ICT 

memiliki tiga kedudukan penting, yaitu sebagai suplemen, komplemen, dan substitusi 

(Muthi, A.R: 201 0). Adanya interaktivitas dalam bahan ajar akan meningkatkan 

motivasi, minat, keaktifan, dan interaksi siswa. Bahan ajar berbasis ICT akan 

inembantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan untuk mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

Dengan dasar ini penelitian untuk mengembangkan dan mengimpleinentasikan 

bahan ajar Fisika berbasis ICT berbahasa Inggris dalam pembelajaran eektronik. Ada 

tiga tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menentukan kepraktisan implementasi bahan 

ajar, menentukan keefektifan implementasi bahan ajar, mendeskripsikan bahan ajar 

setelah uji coba terbatas. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Research and DeveIopmeni 

(R&D). Sugiyono (2006) mengemukakan pengertian R&D adalah metode penelitian 

yang digumakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Disisi lain menurut Nana, S.S (2006) R&D adalah suatu proses atau langkah- 



belajar. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi kebutuhan yang mendesak 

untuk tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan (Cheppy, R: 2008). 

Keunggulan utama dari bahan ajar berbasis ICT adalah interaktivitas, baik 

interaktivitas fisik maupun mental. Interaktivitas fisik berhubungan dengan 

keterlibatan pengguna menggunakan software imtuk belajar. Disisi lain, interaktivitas 

mental adalah interaktivitas dimana pengguna mencoba rnernahami materi dengan cara 

menangkap informasi-informasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya 

dalam otak (Wawan, H: 2010). Keunggulan lain dari bahan ajar berbasis ICT antara 

lain: membiasakan siswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar, memberikan 

pemberdayaan kemampuan personal pembelajar secara mandiri, belajar tanpa dibatasi 

ruang dan waktu, membuat materi-materi pembelajaran selalu dapat diperbaharui, 

menjadikan siswa lebih akti f dan kreati f dalam mengembangkan pemikirannya, 

memotivasi pembelajar, mendorong kematangan berpikir siswa, memberikan informasi 

dari berbagai sumber informasi, meinperkaya pengalaman berbudaya, meningkatkan 

kemampuan berpikir yang lebih tinggi, dan sebagainya. 

Penyediaan bahan ajar berbasis ICT memberikan keuntungan dalam proses 

pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Sebagai bagian dari pembelajaran, ICT 

memiliki tiga kedududcan penting, yaitu sebagai suplemen, komplemen, dan substitusi 

(Muthi, A.R: 2010). Adanya interaktivitas dalam bahan ajar akan meningkatkan 

motivasi, minat, keaktifan, dan interaksi siswa. Bahan ajar berbasis ICT akan 

membantu siswa dalam rnengkonstruksi pengetahuan untuk mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

Dengan dasar ini penelitian untuk mengembangkan dan mengimplementasikan 

bahan ajar Fisika berbasis ICT berbahasa Inggris dalam pembelajaran eektronik. Ada 

tiga tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menentukan kepraktisan implementasi bahan 

ajar, menentukan keefektifan implementasi bahan ajar, mendeskripsikan bahan ajar 

setelah uji coba terbatas. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Research and Development 

(R&D). Sugiyono (2006) mengemukakan pengertian R&D adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Disisi lain menurut Nana, S.S (2006) R&D adalah suatu proses atau langkah- 



langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

perangkat keras (harhare) seperti buku, alat bantu pembelajaran di kelas maupun di 

laboratorium, tetapi juga bisa ben~pa perangkat lunak (software) seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pernbelajaran di kelas, laboratoriuun, model 

pendidikan dan pembelajaran, dan evaluasi. Berarti produk merupakan bagian yang 

penting pada pada penelitian ini. 

Pada R& D, kegiatan uji coba produk digunakan desain eksperimen semu 

dengan cara membandingkan keadaan sebelurn dan keadaan sesudah (before-ajier) 

diberi perlakuan. Model eksperimen ini diperlihatkan seperti pada Gambar 1 : 

Gambar 1. Desain Eksperimen Sebelum-Sesudah 

Disini 01 adalah nilai sebeluun perlakuan, sedangkan O2 adalah nilai sesudah 

perlakuan. Eksperhnen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi 01 dan 0 2 .  

Efektifitas pemberian perlakuan dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 0 2  

dengan 01. Bila nilai O2 lebih besar dari pada 01, maka dapat dikatakan perlakuan 

tersebut efektif. 

Instrumen pengumpul data ada dua macam yaitu: lembaran uji kepraktisan dan 

lembaran tes hasil hasil belajar. Lembaran uji kepraktisan digunakan untuk 

menentukan keterlaksanaan penggumaan bahan ajar fisika berbahasa Inggris dalam 

pembelajaran. Lembaran tes hasil belajar digunakan umtuk menentukan efektivitas 

penggunaan bahan ajar fisika berbasis ICT berbahasa Inggris dalam pembelajaran. 

Dari data uji coba terbatas dilakukan dua analisis terhadap impelementasi bahan 

ajar dalam pembelajaran fisika yaitu analisis kepraktisan dan analisis keefektifan. 

Analisis kepraktisan dilakukan untuk mengetahui apakah bahan ajar yang dibuat 

memenuhi kriteria kepraktisan ditentukan berdasarkan keterlaksanaan bahan ajar 

dalam proses pembelajaran. Analisis keefektifan dilakukan untuk mengetahui apakah 

bahan ajar berbasis ICT yang dibuat memenuhi komponen kriteria keefektifan yakni 

tes hasil belajar. 



Untuk menganalisis kepraktisan dan keefektifan impelementasi bahan ajar ini 

digunakan teknik analisis data yang sesuai. Ada empat macam teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptic metoda grafik, analisis regresi linear 

dan korelasi, dan analisis perbandingan berkorelasi. Analisis deksriptif digunakan 

untuk mengetahui informasi lebih rinci dari sahi kelo~npok data hasil belajar siswa. 

Metoda g r a a  digunakan untuk memberikan kesan visual tentang kepraktisan 

penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Analisis regresi dan korelasi masing- 

masing digunakan untuk menentukan hubungan hasil belajar sesudah dengan sebelurn 

perlakuan dan menentukan nilai koefisien regresi. Analisis perbandingan berkorelasi 

digunakan untuk menentukan keefektifan penggunaan bahan ajar Fisika berbahasa 

Inggris dalam pembelajaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, secara m u m  ada tiga 

hasil utama dari penelitian ini. Ketiga hasil tersebut meliputi: hasil uji kepraktisan 

penggunaan bahan ajar, hasil uji keefektifan bahan ajar, dan deskripsi produk bahan 

ajar setelah uji coba dalam skala terbatas. 

1. Hasil Uji Kepraktisan Bahan Ajar 

Untuk menenhkan kepraktisan implementasi bahan ajar berbasis ICT dalam 

pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan aspek pada skenario 

pembelajaran. Keterlaksanaan implementasi ballan ajar diamati selama proses 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data ini adalah lembaran obsel-vasi. 

Lembaran observasi diisi oleh observer berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan oleh 

guru dalam pembelajaran menggunakan ballan ajar berbasis ICT berbahasa Inggis. 

Uji kepraktisan keterlaksanaan berlangsung 3 kali pertemuan sehingga rata-rata 

nilai setiap aspek keterlaksanaan didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai setiap 

aspek keterlaksanan dan membagi dengan jurnlah pertemuan. Keterlaksanaan langkah- 

langkah pembelajaran sesuai dengan standar proses dibagi atas tiga tahap yaitu pada 

tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Rata-rata keterlaksanaan bahan ajar berbasis ICT pada proses pembelajaran 

didapat dengan menjumlahkan rata-rata keterlaksanaan rata-rata pertemuan kemudian 



dibagi dengan jumlah pertemuan. Dari hasil analisis data didapat nilai rata-rata 

keterlaksanaan impeleinentasi bahan ajar fisika dalam proses pembelajaran adalah 

90,046. Angka 90,046 ini mengindikaslkan bahwa implementasi bahan ajar fisika 

berbasis ICT dalarn pembelajaran sudah terlaksana sangat baik. Dengan demikian 

irnplementasi bahan ajar fisika berbasis ICT dalarn proses pembelajaran adalah praktis. 

2. Hasil Uji Keefektifan Bahan Ajar 

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan data nilai tes awal dan tes akhir 

siswa. Soal tes awal dan tes akhir merupakan sod yang identik berjumlah 40 sod. Dari 

hasil yang didapat kemudian dilakukan analisis validitas dan keandalan tes. Tes yang 

digunakan adalah merniliki tingkat validitas clrkup tinggi dan keandalan yang sedang. 

Untuk melihat keefektifan implementasi bahan ajar fisika berbasis ICT 

berbahasa Inggris pada proses pembelajarcm di kelas )(6 R-SMA BI I Padang 

dilakukan uji perbandingan rata- rata berkolerasi. Untuk mendapatkan nilai t~ , l , , l ,  

diperlukan data berupa hasil belajar siswa sebelum menggunakan bahan ajar fisika dan 

sesudah menggunakan bahan ajar fisika. 

Penggunaan buku ajar ini dianggap efektif apabila th,,, lebih besar dari tlabe[ 

Dari data jumlah siswa, nilai rata-rata, varian, standar deviasi, dan koefisien korelasi 

untuk tes awal dan tes akhir didapat nilai t = 16,Ol. Uji rata-rata berkorelasi yang 

dilakukan adalah uji satu pihak dengan n = 32 dan derajat kebebasan (dk) = 31. Dari t 

tabel pada distribusi t untuk tartaf nyata 0,05 didapat nilai 2,698 sedangkan untuk taraf 

nyata 0,01 adalah 2,459. 

Dari hasil perhitugan yang didapat t,,,,, > traber sehingga dapat dikemukakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah penggunaan bahan ajar fislka berbasis ICT berbal~asa Inggris dalam 

pembelajaran di kelas X R-SMA-BI I Padang. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi bahan ajar berbasis ICT berbahasa Inggris adalah efektif dalam 

pembelajaran pada siswa kelas X SMAN I Padang. 

3. Deskripsi Hasil Revisi Produk Setelah Uji Coba Terbatas 

Berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam bahan ajar 

Fisika berbasis ICT pada waktu uji coba terbatas dilakukan revisi u~ntuk menghasilkan 

yang lebih baik. Revisi terhadap bahan ajar dilakukan dengan cara menyederhanakan 



langkali pengoperasian CD bahan ajar, memperindah tampilan menu dan tulisan pada 

setiap menu utama, membenahi tulisan pada setiap bagian dalam bahan ajar, dan 

meningkatkan interaktivitas dalam bahan ajar. 

Untuk memperindah tampilan pada layar dan optimalisasi penggunaan layar 

dilakukan dilakukan dengan mengganti jenis template joornla siteground-68 dengan 

sunshine dan menselaraskan antara wama tulisan dengan latar belakang. Dengan 

tempate sunshine halaman materi yang disediakan lebih luas. Dengan penggantian 

jenis template maka tampilan layar pada kornputer menjadi optimal dan terlihat lebih 

nyaman. Tampilan halaman utama bahan ajar dan kompetensi menggunakan template 

sunshine masing-masing diperlihatkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 

Gambar 1. Ta~npilan Menu Utama Cambar 2. Tampilan Menu Utama 
Bahan Ajar Fisika Competence dan Indicator 

Dari Gambar 1 dan Gambar 2, dapat dikemukakan bahwa bagan dari bahan ajar dapat 

ditampilkan secara utuh. Sebagai contoh pada menu utama kompetensi yang akan 

dicapai, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tanggapan pengguna 

terlihat secara u1tuI-1 pada layar. Dengan cara ini ta~npilan layar kelihatan lebih indah 

dan penggunaan layar komputer menjadi optimal. 

Interaktivitas dalam bahan ajar ditingkatkan melalui tiga cara. Pertama, dengan 

membuat hyperlink pada setiap tampilan halaman menu utama dari kompetensi, 

learning book, learning media, student worksheet, dan enrichment material pada 

bagian-bagian yang sesuai. Kedua, mengedit hyperlink navigasi yang terdapat dalam 

media presentasi. Ketiga, membuat hyperlink dari media presentasi ke animasi dan 

video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tampilan menu utama dari buku ajar 

dapat diperhatikan pada Gambar 3 
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Gambar 3. Tampilan Menu Utama Buku 

Melalui cara ini memungkinkan pengguna mengakses bagian-bagian bahan ajar 

melalui dua cara yaitu melalui sub menu dan melalui tulisan pada halaman menu 

utama. Contoh penambahan hyperlink melalui tulisan judul pada menu utruna media 

pembelajaran dan LKS dapat diperhatikan pada Gambar 4 dan 5. 

Gambar 4. Tampilan Menu Learning Gambar 5. Tampilan Menu Student 
Media Worksheet 

Sebelurn revisi pengguna memilih salah satu sub menu pada learning material. 

Untuk memilih sub menu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dibantu oleh judul- 

judul learning material yang terdapat pada sebelah kanan sub menu. Dengan membuat 

hyperlink dari setiap judul learning material ke media presentasi yang sesuai maka 

interaktivitas pada learning material dapat ditingkatkan. Dengan cara ini pengguna 

dapat masuk ke media presentasi mengklik judul atau sub menu. Cara yang sama juga 

berlaku untuk menu utama yang lain seperti: syllabus, learning book, worksheet, dan 

enrichment material. 

Berdasarkan analisis kepraktisan dan analisis keefektifan dari implementasi 

bahan ajar fislka berbasis ICT dalam bahasa Inggris dalam pembelajaran dan revisi 



yang dilakukan setelah uji coba terbatas dilakukan dapat dikelnukakan tiga kesimpulan 

hasil penelitian ini. Pertama, irnplementasi bahan ajar Fisika berbasis ICT berbahasa 

Inggris dalam pembelajaran adalah praktis dengan nilai rata-rata keterlaksanaan pada 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 93,75. Kedua, implementasi 

bahan ajar fisika berbasis ICT berbahasa hggris dalam pembelajaran adalah efektif 

yang ditandai dengan terjadinya kenaikan hasil belajar siswa yang berarti antara 

sebel~un dengan sesudah pembelajaran. Ketiga, Produk bahan ajar berbasis ICT 

berbahasa Inggns dalam bentuk CD pembela-jaran fisika lebih baik setelah revisi yang 

ditandai dengan kemudahan dalam pengoperasian, keindahan dalarn tampilan layar dan 

tampilan menu, interaktivitas yang lebih tinggi, dan konsistensi serta kerapian tulisan 

dalam bahan ajar. 
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