
LAPORAN PENELlTlAN 

UJI VALIDITAS DAN RELlABlLlTAS E-MEDIA 

FlSlKA TERAPAN Dl JURUSAN TEKNIK ELEKTRONIKA 
r- 

_._ -.-- ' .-. . .------. 
I , - .  . --- - .  . . - - . 

. _ .  I .. 
r 

-.*--.. " -  - p .  a h  ma~tt- .apo8---. .- .------ 
i -..- r - v . .  - - -  Hd I 

. . .  .. - .-- - - --. - --- 211-- 
I . , . . - -  " . , PI -.- --- - .-*- 

. p , r  - . . . I - ~ . < * - P  . ,. . , . . . -FL@C~EIIE :-!J-* r ( 1 )  -- 
V:  .- y r . . .  - 631- 301 b.1 .. -. ... .--  - - -  * - -  - 
c1.n- .*-- - 

Oleh 
G I ~ c ~  V-I I ~ J  

Dra. Nelda Azhar, M.Pd 

Muhammad Adri S.Pd, M.T 

Penelitian ini dibiayai oleh : 
Dana DlPA Tahun Anggaran 2007 

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 802/H35/KU/DIPA/2007 
Tanggal 26 Maret 2007 

FAKULTAS TEKNIK 
UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

NOPEMBER 2007 



SURAT REKOMENDASI 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama Lengkap : Drs. Fasrijal Yakub, M.Pd 
N I P  : 130 692 558 
Pangkat 1 Gol. : Pembina Tk. I I 1V.b 
Pendidikan (S2) : Pendidikan Kejuruan Univeristas Negeri Padang 
J a b a t a n  : Dosen Jurusan Teknik Elektronika 
lnstansi : Fakultas Teknik - UNP Padang 

menyatakan telah membaca dan memeriksa Laporan Penelitian dengan judul : 
Uji Validitas dan Reliabilitas e-Media Fisika Terapan di Jurusan Teknik 
Elelitroi~ilia FT UNP Padang, yang ditulis oleh, 

a. Nama Lengkap : Dra. Nelda Azhar, M.Pd 
NIP : 131406 186 
Pangkatl Gol : Penata Tk. I1 1ll.d 

b. Nama Lengkap : Muhammad Adri, S.Pd, MT 
N I P  : 132 258 273 
Pangkat 1 Gol. : Penata Muda 1Ill.a 
J a b a t a n  : Dosen Jurusan Teknik Elektronika 
lnstansi : Fakultas Teknik - UNP Padang 

dengan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bidang kajian yang diteliti sesuidengan kebutuhan dan dapat digunakan di 

Jurusan Teknik Elektronika 

2. Laporan penelitian dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi para 

pembaca untuk mendalami bidang pemrograman komputer dan 

pengembangan paket Multimedia. 

3. Tata tulis dan format telah dibuat sesuai aturan penulisan laporan penelitian 

yang berlaku di UNP Padang. 

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi yang berkepentingan. 

Drs. Fasri'al Ya ub M.Pd A 



DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL 
UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELlTlAN 
Alamat : Jln. Prof Dr. Hamka. Kampus UNP Air Tawar. Telepon 51260 Padang 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. a. Judul Penelitian : Uji Validitas dan Reliabilitas e-Media 
Fisika Terapan di Jurusan Teknik 
Elektronika FT UNP Padang 

b. Bidang llmu : Pendidikan 
c. Kategori Penelitian : Kategori Penelitian 2 

2. Ketua Peneliti 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Nelda Azhar, M.Pd 
b. Jenis Kelamin : Wanita 
c. Golongan Pangkat dan NIP : 1 1 1  d / 131 406 186 
d. Jabatan Fungsional : Lektor 
e. Fakultasl Jurusan : Fakultas Teknikl Teknik Elektronika 
f. Pusat Penelitian : Universitas Negeri Padang 

-- 

3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 Orang 
Nama Anggota Peneliti : Muhammad Adri, S.Pd, MT. 

4. Lokasi Penelitian : Jurusan Teknik Elektronika FT UNP 
5. Keriasama denaan lnstitusi lain : - 
6. Lama Penelitian : 6 (Enam) bulan 
7. Biaya Penelitian 

a. Sumber dari DlPA UNP : Rp. 5.000.000,- 
b. Sumber Lain 

Mengatahui 

Padang, 30 Nopember 2007 

Ketua Pepeliti 

Dra. N ~ I &  k h a r ,  M.Pd 
NIP. 131406186 

Prof. Dr:H. Anas Yasin, MA 



ABSTRACT 

Development of educational media, specially in instuctional technology 
has impact to student learning methods, in order to improving activity and 
partcipation of student in learning. E-Media Fisika Terapan was developed to 
help student to learning by them self, including text, audio, animation and 
intective data which are used by student to leaning by easily, convenience, 
supple and learn as according to the abilitie. 

The reasearch is proposed to knowing validity and realibility of e-Media 
Fisika Terapan, as learning tool for student to generate maximizing ability of 
learning of student self-supportingly. Validity test is used to guarante of the media is a 
valid instn~ment and Reliablity Test is used to guarante of the media is a reliable 
instrument to n-~easuring of student learning outcome. 

In validity test and reliability test of e-Media Fisika Terapan are found that e- 
Media have significantly influence to result of student learning. 

Key Word : educational media, multimedia instructional, e-media, Fisika Terapan 
validity, reliability. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini 

berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan 

perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan 

mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, 

audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang 

salah satu diantaranya melalui jaringan teknologi multimedia dan Internet. 

Salah satu bidang yang mendapatkan dampak cukup berarti dengan 

perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, pada dasarnya 

pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik 

kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan, yang memiliki 

unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian 

ide, gagasan dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri (Oetomo dan 

Priyogutomo, 2004). 

Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan juga terjadi dalam pola 

penyampaian informasi pendidikan. Dalam konsep lama model penyampaian 

informasi dikembangkan dalam bentuk, pendidik (teacher) berperan sebagai 

seorang expert yang menyampaikan informasi kepada peserta didik (learner), 

kemudian dengan pemanfaatan teknologi multimedia dan komputer paradigma 

ini bergeser kepada learner-centered model, yang menuntut peran aktif peserta 

didik dalam mendapatkan instructional material atau learning material. 

Pergeseran ini digambarkan oleh Paquette (2004), sebagai berikut : 

Expertise 
- - . 

/----- - .- ---< 
I Learner Information 
\-- - - 

Rur~~ors  ' 

Gambar 1. Pergeseran paradigma Pendidikan 



Oleh karena pergeseran pola ini, maka pemanfaatan teknologi multimedia 

dan komputer sebagai salah satu media penyampaian informasi pendidikan 

tidak dapat ditawar lagi keberadaannya. Lebih jauh Soekartawi (2003) 

mengungkapkan bahwa peserta didik hari ini, mempunyai kreatifitas yang lebih 

tinggi, keinginan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang baru, anti 

kemonotonan dan berjiwa dinamis, harus diikuti dengan pola pengajaran yang 

mampu menampung perubahan tersebut. 

Pada penelitian terdahulu (Nelda dan Adri, 2006), telah dikembangkan 

media pembelajaran berbasis teknologi multimedia, yang disebut dengan e- 

Media dalam mata kuliah Fisika Terapan, guna meningkatkan peran aktif 

mahasiswa dalam belajar secara mandiri, yang diharapkan akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Terapan, dari 

hasil penelitian tersebut diperoleh data, peningkatan prestasi belajar yang sangat 

signifikan, 88,5 % mahasiswa memperoleh nilai di atas 65, dan dengan nilai 

kelayakan r = 3,9, dimana nilai r kritis ditetapkan r =0,3 pada persentase 

kesalahan 5%. Berikut ini diperlihatkan hasil penelitian terdahulu, seperti terlihat 

pada Gambar 2 dan 3 berikut : 
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Gambar 3. Tampilan Ringkasan Materi Pokok Fisika Terapan 
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Struktur materi dan struktur menu interaktif e-Media Fisika Terapan yang 

telah dikembangkan tersebut adalah sebagai berikut : 

Opening Li 

Pemb ahasan 

GGL. Arus tl Konsep dasar r-l I 1+4edan Magnet I I I Kumpulan I 

'TI I 
sod ~ a t i h a n  I--; 

Magnet& Bahan Fisika Listrik j 
I 

Kumpulan 
Soal Latihan 

Fisika Magnet 
Rangkalan Seri - Elektromagnetik G 

Biot-Savart c 
I I Rangkaian ( Gaya Lorentz I 

Campuran ] 

I I Translorrnasi I 7 Rangkaian 

Hukum Faraday i 1 b-1 
Hukum Lenz 

Transformator 

Gaya Magnet 
! t-+-1 Hukum .ALLIS 

/ 4-1 Hukum Tegangan 

Gambar 4. Struktur Materi e-Media Fisika Terapan 
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Gambar 5. Tampilan salah satu topik Materi Fisika Listrik 

Konsep dasar pembelajaran haruslah tetap terjaga kontinuitasnya, oleh 

sebab itu, walaupun telah diperoleh hasil yang memuaskan dari penelitian 

terdahulu, namun bukanlah suatu jaminan ha1 yang sama akan diperoleh untuk 

mahasiswa angkatan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu dijaga validitas dan 

reliabilitas dari e-media Fisika Terapan yang telah dikembangkan tersebut. 

Menurut Husaini, dkk (2003), dalam penelitian yang mengunakan metode 

kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen 

yang digunakan dalam penelitian. lnstrumen itu disebut berkualitas dan dapat 

dipertanggung jawabkan pemakaiannya apabila telah terjamin validitas dan 

reliabilitasnya. Dalam ha1 ini instrumen yang digunakan adalah e-media Fisika 

Terapan itu sendiri 

Oleh karena itu, melalui penelitian ini dicoba untuk menguji validitas dan 

reliabilitas e-Media Fisika Terapan, yang telah dikembangkan tersebut, sehingga 

dapat terjamin keberlanjutan penggunaannya dalam perkuliahan Fisika Terapan 

pada masa yang akan datang. Diharapkan melalui uji validitas dan reliabilitas ini, 

dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan e-Media Fisika Terapan. 

B. ldentifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat identifikasi masalah-masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah e-media yang telah dikembangkan dapat diuji kelayakannya 

sebagai salah satu media pembantu dalam pembelajaran? 

2. Dapatkan e-Media Fisika Terapan digunakan sebagai sebuah media 

pembelajaran bagi mahasiswa, secara berkesinambungan dalam mata 

kuliah Fisika Terapan?. 



3. Perlu dilakukan uji Validitas dan Reliabilitas E-Media Fisika Terapan 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari media tersebut, sehingga 

dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan E- 

Media. 

4. Perlunya langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan E-Media Fisika 

Terapan berdasarkan hasil uji Validitas dan uji Reliabilitasnya. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu : 

1. Bagaimana melaksanakan uji validitas dan uji reliabilitas e-media Fisika 

Terapan di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP Padang. 

2. Bagaimana langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan E-Media 

Fisika Terapan sehingga memenuhi kaidah uji validitas dan uji 

reliabilitasnya. 



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Nelda dan Adri (2006), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

pemafaatan e-Media dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa Teknik 

Elektronika telah mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa untuk belajar 

secara mandiri dalam mata kuliah Fisika Terapan. Dalam penelitian ini, 

dikembangkan suatu model pembelajaran berbasis e-Media dalam mata kuliah 

Fisika Terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemanfaatan e-Media ini 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiwa dalam mata kuliah Fisika Terapan. 

Paquette (2004), mengembangkan suatu model pembelajaran berbasis 

multimedia yang disebut dengan mulitimedia-based learning models, yang 

dikelompokkan ke dalam 6 (enam) model, yaitu : high-tech classroom, distributed 

classroom, multimedia self-training, On-line Training, Community Practice dan 

electronic performance support systems (EPSS). Dalam model distributed 

classroom, ditujukan untuk proses pembelajaran yang mandiri oleh pesertanya 

yang dikemas dalam bentuk CD atau DVD (Paquette, 2004:9). Event pengajaran 

diberikan dalam bentuk presentasi live oleh profesorl trainer, sedangkan learner 

dapat mengikutinya dalam ruang yang berbeda, dimanapun dia berkesempatan 

mengaksesnya. 

B. Landasan Teori 

1. Peranan Media Ajar dalam Proses Pembelajaran 
Strategi mengajar menurut Muhibbin Syah (2002), didefinisikan sebagai 

sejumlah langkah yang di-ekayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Strategi mengajar ini mencakup beberapa tahapan, 

seperti : 

a. Strategi perumusan sasaran proses belajar mengajar (PBM), yang 

berkaitan dengan strategi yang akan digunakan oleh dosen dalam 

menentukan pola ajar untuk mencapai sasaran PBM. 

b. Strategi perencanaan proses belajar mengajar, berkaitan 'dengall 

langkah-langkah pelaksanaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 



Dalam tahap ini termasuk perencanaan tentang media ajar yang akan 

digunakan. 

c. Strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, berhubungan dengan 

pendekatan s'stem pengajaran yang benar-benar sesuai dengan pokok 

bahasan materi ajar.' 

Dalam pelaksanaar~nya, teknik penggunaan dan pemanfaatan media turut 

memberikan andil yang besar dalam menarik perhatian siswat mahasiswa 

dalam PBM, karena paCa dasarnya media mempunyai dua fungsi utama, 

yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar bagi 

mahasiswa (Djamarah, 2002; 137). 

Menurut Nana (2001), media pengajaran merupakan salah satu unsur 

penting dalam belajar dan pembelajaran yang dapat mempertinggi proses 

belajar, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar. Lebih jauh menurut Nana Sudjana, ada beberapa alasan mengapa 

media pengajaran dapat rnempertinggi hasil belajar. Alasan pertama adalah 

manfaat media pengajaran dalam proses pengajaran dapat menghasilkan 

metode mengajar yang lebih bervariasi, bahan pelajaran akan lebih jelas, 

dapat menarik perhatian siswa/mahasiswa dan menimbulkan motivasi 

belajar. Alasan kedua adalah berkenaan dengan taraf berfikir dan 

kemampuan manusia dalam menyerap materi yang berbeda sesuai denyan 

taraf perkembangan masing-masing individu. Melalui media pembelajaran 

yang tepat hal-ha1 yang abstrak dapat dikongkritkan dan hal-hat yang 

kompleks dapat disederhanakan, sehingga pemahaman mahasiswa untuk 

suatu materi dapat ditingkatkan. 

Umar Hamalik (1986), Djamarah (2002) dan Arif, dkk (1986), 

mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis : 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti tape recorder. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan 

dalam wujud visual. 

c. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. 

Untuk mendukung pengembangan bidang media pembelajaran, maka 



penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pembelajaran perlu 

digalakkan, terutama teori dan praktek tentang : (1)  perancangan, (2 )  

pengembangan, (3) penggunaan, (4) pengelolaan dan (5 )  peng-evaluasi 

proses dan sumber daya untuk belajar (Ungsi, 2002). Kelima tahapan 

tersebut dilakukan berkelanjutan untuk dapat melakukan perbaikan terhadap 

mutu pembelajaran. 

Multimedia dan Pengajaran 

Heinich, Molenda dan Russel (1996) menyatakan bahwa media dalam 

aktivitas pembelajaran dapat di defenisikan sebagai sesuatu yang dapat 

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara dosen dan mahasiswa. Dengan kata lain, media pembelajaran 

berperan sebagai perantara dalam kegiatan belajar mengajar antara dosen 

dengan mahasiswa 

Heinich, dkk (1996), mengemukakan klasifikasi media yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 1).  Media yang tidak di proyeksikan, 2). 

Media yang diproyeksikan (projected media), 3). Media audio 4).  Media 

video dan film, 5). Komputer, 6) .  Multimedia berbasis komputer. - 
a. Kriteria Multimedia lnteraktif 

Thorn (2006) mengajukan enam kriteria untuk menilai multimedia 

interaktif, yaitu : 

1) Kriteria penilaian pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah CD 

interaktif harus dirancang sesederhana mungkin sehirigga 

mahasiswa . dapat mempelajarinya tanpa harus dengan 

pengetahuan yang kompleks tentang media. 

2) Kriteria kedua adalah kandungan kognisi. Dalam arti adanya 

kandungan pengetahuan yang jelas. 

3) Kriteria ketiga adalah presentasi informasi, yang digunakan untuk 

menilai isi dan program CD interaktif itu sendiri. 

4) Kriteria keempat adalah integrasi media, dimana media harus 

mengintegrasikan aspek pengetahuan dan keterampilan. 



5) Kriteria kelima adalah artistik dan estetika. Untuk menarik minat 

belajar, maka program harus mempunyai tampilan yang menarik 

dan estetika yang baik. 

6) Kriteria p=nilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan, 

dengan kata lain program yang dikembangkan harus memburikan 

pembelajaran yang diinginkan oleh peserta belajar, sehingga saat 

dia menjalankan program dia akan merasa telah mempelajari 

sesuatu. 

b. Hi-Tech dalam Pembelajaran 

Teknologi Hi-tech yang berkembang dewasa ini dapat dimanfaatkan 

sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Diantara 

teknologi tersebut antara lain : (Moerad, 2002) 

1) Public or Private Database yang dihubungkan dengan telephone 

kabel dari stasiun pembelajaran ke peserta program 

2) CD ROM, yang berisi materi dan informasi pembelajaran, sebagai 

data bahan ajar biasa 

3) Hypertext, pemanfaatan teknologi hypertext untuk penyusunan 

materi ajar. 

4) Hypermedia, menghubungkan beberapa media yang berbeda 

dibawah pengendalian pesertal siswa yang berhubungan dengan 

hypertext 

5) Interactive Multimedia, aplikasi pembelajaran berbasis multimedia 

dalam bentuk CDI (Compect Disk Interactive) dan DVI (Digital Video 

Interactive), dalam berbagai format multimedia dengan kapabilitas 

interaksi dengan penggunanya. 

6) lntranet dahi Internet, pemanfaatan jaringan komputer untuk 

membuat jaringan pembelajaran. 

3. lmplementasi Multimedia-Based Instructional 

Terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan Multimedia-based 

instructional, yang dapat digambarkan sebagai berikut : (Owens and Lee 

2004) 
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Gambar 6. Sirkulasi implementasi Multimedia-based instructional 

a. Perancangan Media Pengajaran Berbasis Multimedia 

lmplementasi pengajaran berbasis multimedia, harus didukung oleh 

berbagai faktor (Prata dan Lopes, 2005 : 38), yang akan menjadikan 

content multimedia yang telah dikembangkan akan dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh peserta pengajaran. Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan 

pada saat akan mengimplementasikan teknologi ini dalam pengajaran 

antara lain 

a. Cara belajar audiens 

b. Karakteristik dan budaya personal dari populasi yang akan dijadikan 

target. 

c. Karakteristik spesifik dari setiap komponen multimedia yang 

digunakan. 

d. Kelebihan dan kelemahan dari tiap-tiap kornponen (video, audio, 

animasi, grafis dan lain-lain) 

e. Karakteristik spesifik yang tidak bisa dipisahkan dari tiap-tiap materi 

yang disajikan (perlakuan yang berbeda antar mata kuliah). 

f. Kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai model (styles) yang 

berbeda dalam belajar. 

g. Pentingnya interaktivitas dan partisipasi aktif dari pengguna. 

h. Kebutuhan akan tersedianya suatu virtual environment (lingkungan 

belajar virtual) seperti web-based application yang menunjang. 

i. Proses belajar adalah suatu kontinuitas utuh, bukan sporadik dan 

kejadian terpisah-pisah (disconnected events). 



b. Tahapan Analisis Multimedia Instructional 

Untuk merealisasikan berbagai faktor tersebut, maka perlu dilakukan 

pada saat perancangan sistem pengajaran berbasis multimedia, 

beberapa tahapan analisis, terutama adalah analisis terhadap Front-end 

analysis yang menurut Owens dan Lee (2004) adalah sebagai berikut : 

1) Audience analysis, definisikan siapa yang akan dijadikan target. 

2) Technology analysis, kaji teknologi yang saat ini tersedia dan 

teknologi yang akan dikembangkan. 

3) Situasion analysis, tentukan lingkungan yang akan dijadikan target 

4) Task analysis, jelaskan kebutuhan fisik dan mental dalam 

menyelesaikan job. 

5) Critical insident analysis, tentukan kegiatan yang dibutuhkan seperti 

pelatihan atau ketersediaan informasi pada audiens target 

6) Objective analysis, tentukan kinerja dan tujuan instruksional untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

7) Issue analysis, analisa kategori terhadap organisasional, kinerja dan 

pelatihan. 

8) Media analysis, Pilihlah media yang tepat sebagai media 

pengajaran. 

9) Extand data analysis, kaji material instruksional apa yang tersedia 

dan perlu dikembangkan. 

10) Cost analysis, analisis pembiayaan yang mungkin muncul dalam 

pengembangan, dan bandingkan dengan sistem yang telah ada. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas E-Media Fisika Terapan 

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah 

pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instumen, dengan 

tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu 

penelitian. 

Dalam pengembangan niodel pengajaran berbasis multimedia, maka uji 

validitas dimaksudkan untuk menguji sejauhmana model e-media yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu model media 



pengajaran, sehingga dapat diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan 

penggunaan media tersebut. 

Uji reliabilitas (Husaini, 2003), adalah proses pengukuran terhadap 

ketepatan (konsisten) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang 

handal, konsistensi, stabil dan dependibalitas, sehingga bila digunakan 

berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dalam e- 

Media sebagai instrumen, dapat dinyatakan untuk menguji kahandalan e- 

Media tersebut sebagai sebuah media pembelajaran, sehingga akan 

diperoleh pengaruh yang sama terhadap berbagai kelompok mahasiswa 

dalam tahun yang berbeda. 

Secara garis besar, Husaini (2003) dan Sugiyono (2006), menggambarkan 

uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut : 
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isi (content) 

bentuk (constructl 

~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ i t ~ ~ i ~  --ri- predikfi, fpredict;vel 
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konkuren (concurrent) 

r Validitas ... 
konvergen (convergent) 

Kongruen (congruent) 
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I , .  L muka (pace) 
Pengujian Instrumen L ~ainnya 

laktoral (tactoral) 

tes ulang (test-retest) 
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Gambar 7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk melakukan uji validitas suatu instrumen dapat dilakukan dengan 

membanding nilai kelayakan ( r ) suatu instrumen dengan nilai r kritis yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2006), umumnya r kritis digunakan untuk 

mendefinisikan batas validitas suatu instrumen, yang nilainya ditetapkan 

sebesar r = 0,3. 

Dimana : r = nilai kelayakan 

x = bobot jawaban responden 

n = jumlah responden dan N = jumlah item 



Pengujian juga dapat dilakukan dengan menguji seluruh item kuisioner yang 

digunakan untuk menguji validitas e-Media Fisika Terapan, dengan mencari 

daya pembeda skor item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi 

dan jawaban rendah (sugiyono: 2006). Masrun (1979) menyatakan bahwa 

". . . . analisis untuk mengetahui daya pembeda, sering juga dinamakan analisis 

untuk mengetahui validitas item". 

Untuk menguji daya pembeda secara signifikan digunakan rumus t-test 

sebagai berikut : 
- - 

Sgab -+- 
/:I n; 

Dimana : 

Sgab = varian gabungan 

S 1 = varian nilai tinggi 

S2 = varian nilai rendah 

X 1 = Rata-rata nilai tinggi 

X2 = Rata-rata nilai rendah 

Untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka harga t 

hitung tersebut dibandingkan dengan harga t-tabel. Bila t-hitung lebih besar 

dari t-tabel, maka perbedaan itu signifikan, sehingga instrumen dinyatakan 

valid. 

Sugiyono (2006), mengungkapkan bahwa untuk uji reliabilitas dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian 

dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalen dan gabungan 

keduanya. Secara internal reliabilitas instrurnen dapat diuji dengan 

menganalisa konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik 

tertentu. 

Untuk mengukur reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 3 metoda 

yaitu (Sugiyono, 2006 dan Husaini, 2003) : 



1) Menggunakan Rumus Kuder-Richardson (KR 20) 

Dimana : 

K = jumlah item dalam instrumen 

pi = Proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item i 

qi = p i - 1  

s2 = varian total 

2) Menggunakan Rumus KR 21 

Dimana : 

k = jumlah item dalam instrumen 

M = Mean skor total 

3) Cronbach Alpha (a) 

Cronbach alpha dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen 

skala linkert atau instrumen yang item-itemnya dalam bentuk esai. 

Dimana : 

k = jumlah item 

Cs2, = jumlah varian skor total 

s21 = varian responden untuk item ke i 



BAB Ill. TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTlAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menyempurnakan rancangan e-Media Fisika Terapan yang telah 

dihasilkan. 

2. Untuk menguji validitas e-Media Fisika terapan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alternatif media bantu dalam pembelajaran 

mahasiswa. 

3. Untuk menguji reliabilitas e-Media Fisika Terapan, sehingga layak 

digunakan secara berkelanjutan 

4. Tersedianya sebuah e-Media Fisika Terapan yang telah diuji ke-validan 

dan reliabilitasnya. 

B. Kontribusi Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi : 

1. Agar lembaga pendidikan (perguruan tinggi) dapat memanfaatkan E- 

Media sebagai salah satu media pendidikan, menuju terwujudnya e- 

education. 

2. Tersedianya sebuah e-Media Fisika Terapan yang telah diuji ke-validan 

dan reliabilitasnya di Jurusan Teknik Elektronika FT UNP Padang. 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan Penelitian ini, diperoleh beberapa manfaat, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana kehandalan dan kevalidan E-Media 

Fisika Terapan sebagai media bantu belajar mandiri dan membantu 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

Fisika terapan. 

2. Dengan tersedianya E-Media Fisika terapan, diharapkan dapat 

memberikan perubahan terhadap konsep dan pola belajar mahasiswa. 



3. Sebagai langkah awal pengembangan pola pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan multimedia, sehingga pengembangan e-education 

dapat direalisasikan di Univeritas Negeri Padang. 



BAB IV. METODOLOGI PENELlTlAN 

A. J e n i s  Penelit ian 

Penelitian ini termasuk penelitian rekayasa (engineering), yaitu suatu 

kegiatan merancang (design) yang tidak rutin, sehingga di dalamnya terdapat 

kontribusi baru, baik dalam bentuk, proses maupun produk (Ali Amran, 1997) ' 

B. Metode Penelit ian 

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan metoda : 

1. Medistribusikan e-Media Fisika Terapan kepada mahasiswa, untuk 

menguji kelayakan penggunaannya. Dalam ha1 ini mahasiswa dibagi ke 

dalam dua kelompok eksperimen, Kelompok A mendapatkan perlakuan 

dengan bantuan e-Media Fisika Terapan dan Kelompok B tanpa 

perlakuan. 

2. Melakukan perbandingan terhadap hasil belajar mahasiswa teknik 

elektonika dalam mata kuliah Fisika Terapan, terhadap kedua kelompok 

tersebut, untuk melihat signifikansi pengaruh penggunaan e-Media 

Fisika Terapan. 

3. Menyebarkan kuisioner kepada Mahasiswa untuk menguji validitas e- 

Media Fisika Terapan, sekaligus untuk memperoleh masukan dari 

mahasiswa, dalam rangka untuk menyempurnakan rancangan content 

e-Media Fisika Terapan. 

4. Menguji reliabilitas e-Media Fisika Terapan, melalui penyebaran 

kuisioner dan perbandingan hasil belajar mahasiswa angkatan 

sebelumnya, dengan mahasiswa yang mendapatkan perlakuan, yang 

seharusnya tetap memberikan pengaruh yang sama. 

C. Teknik Anal isa  Data 

Teknik analisa data dilakukan untuk menganalisa data dari kuisioner 

yang didistribusikan kepada mahasiswa, dengan menggunakan metoda analisis 

validitas dan reliabilitas. 



1. Analisa validitas 

Untuk menguji validitas, analisa data dilakukan dengan 

menggunakan persamaan : 

Dan persamaan : 

Sgub = 
(nl - 1)s12 + (n2  - 1 ) ~ 2 '  

(nl + n2) - 2 

2. Analisa Reliabilitas 

Untuk melakukan analisa reliabilitas, digunakan persamaan 

Kuder-Richardson (KR 20 dan KR 21) serta Cronbach alpha. 



BAB V. HASlL PENELlTlAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu (Nelda dan 

Adri, 2006) dalam rangka untuk menguji validitas dan reliabilitas e-Media Fisika 

Terapan yang telah dikembangkan, sehingga diharapkan dengan kedua model 

pengujian ini akan diperoleh suatu keputusan bahwa e-media yang telah 

dikembangkan layak untuk digunakan sebagai media bantu pembelajaran secara 

mandiri materi kuliah Fisika Terapan oleh mahasiswa Teknik Elektronika FT UNP 

Padang. 

1. Hasil Belajar Kelas Treatmen dan Kelas Kontrol 

Dalam penelitian ini, kelas perkuliahan Fisika Terapan terdiri dari dua kelas, 

yaitu 1 ED1 (Kontrol) dan 1 ED2 (Treatmen), masing-masing kelas terdiri 

dari 25 orang mahasiswa. 

a. Hasil Tes Awal terhadap kedua kelas. 

Tes awal diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal yang 

dimiliki oleh mahasiswa tentang konsep Fisika Listrik dan Magnet. 

Karena dengan asumsi bahwa materi ini telah mereka pelajari sewaktu 

di SMA. Tes ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2007 

Tabel 1. Hasil Tes Awal Materi Fisika terapan 
Kelas Nilai Jumlah 

81-100 66-80 56-65 46-55 <46 
1 ED 1 (K) 6 9 6 4 2 5 
1 ED 2 (T) 3 11 8 3 2 5 

Jumlah 9 2 0 14 7 50 
Persen tase 0% 18% 40°h 28% 14O/n IOOO/O 

81-100 66-80 56-65 46-55 c46 Jumlah 

Gambar 8. Grafik Hasil Tes Awal Materi Fisika Terapan 



b. Hasil Tes Tengah terhadap kedua kelas 

Pada tahapan berikutnya dilakukan uji banding hasil belajar antara kelas 

kontrol (1 ED1) dengan kelas treatmen (1 ED2), dengan materi 

pembelajaran sahpai pada konsep Hukum Dasar Arus dan Tegangan 

(Hukum Ohm, Hukum Kirchoff I), yang'dilaksanakan pada tanggal 8 

Oktober 2007, diperoleh hasil tes sebagai berikut : 

I I I?" I U  

81-100 66-80 56-65 46-55 (46 Jumlah 

Gambar 9. Grafik Hasil Tes Tengah Materi Fisika Terapan 

c. Hasil Tes Akhir terhadap kedua kelas 

Kemudian untuk melihat sejauhmana pengaruh pemberian treatmen 

tersebut, kemudian terhadap kedua kelas (kelas kontrol dan kelas 

treatmen) digunakan metoda yang sama, kepada kelas kontrol juga 

didistribusikan e-Media Fisika Terapan, mulai tanggal 22 Oktober 2007 - 

3 Nopember 2007, yang disertai dengan bank soal, masing-masing 

kelas sebanyak 20 soal Fisika Listrik. Kepada masing-masing kelas, 

menyelesaikan soal-soal latihan tersebut dengan bantuan contoh soal 

dan pembahasan yang terdapat di dalam CD e-Media Fisika Terapan. 

Kemudian tanggal 5 Nopember 2007, dilakukan Tes Akhir terhadap 

kedua kelas, dengan materi pembelajaran sampai pada konsep Hukum 

Dasar Arus dan Tegangan (Hukum Ohm, Hukum Kirchoff I dan II), maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 



81-100 66-80 56-65 46-55 <46 Jumlah 

Gambar 10. Grafik Hasil Tes Akhir Materi Fisika Terapan 

2. Uji Validitas 

Dalam melakukan uji validitas ini, teknik analisa data dilakukan dengan 

bantuan perangkat lunak komputer SPSS v.14. 

a. Validitas Desain dan Construct 

Untuk menguji validitas Desain dan Construct dalam pengembangan e- 

Media Fisika Terapan ini, maka dilakukan dengan metoda judgment 

expert (uji pakar), dengan bantuan dari staf pengajar di Labor Fisika FT 

UNP Padang. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang 

telah dikembangkan (dalam ha1 ini digunakan tenaga 3 orang ahli dari 

Labor Fisika). 

Dari hasil kuisioner Uji Pakar, yang digunakan dalam menguji validitas 

desain dan contsruct ini, diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Pakar untuk validitas desain dan construct 
r Kriteria Hasil Uii Pakar 1 

1 2. Kelengkapan Materi I Lengkap I Sangat I Lengkap 

1. Tampilan CD lnteraktif 
1 

Sangat 
Baik 

ajar Fisika Terapan 

lnteraktif 1 1 Lengk=p 1 
5. Kelengkapan Media Lengkap Lengkap 

I Lengkap 
3. Animasi 
4. lnteraksi dengan CD 

I I I 

6. Kualitas Rekaman I Baik I Sedang I Sedang 

2 
Baik 

3 
Baik 

Baik 
Mudah 

Baik 
Mudah 



. , 

Saran Perbaikanl Penyempurnaan 

9. Penjelasan. Materi 
10. lntegrasi Paket 

Multimedia 

1. Volume Background Musik dikurangi 
2. Rekaman audio disempurnakan 
3. Perlu tambahan penjelasan navigasi 

Berdasarkan hasil uji pakar tersebut, maka kemudian dilakukan langkah 

Baik 
Baik 

Audio Narasi 
7. Penggunaan Bahasa 
8. Background Musik 

-- - -. 
-.- 

Baik 
Baik 

Baik 
Baik 

perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. 

Baik 
Baik 

*- 

Selain uji pakar juga dilakukan langkah uji-beta (construct validity), 

Baik 
Sangat Baik 

kepada sampel dari populasi yang akan diuji, diambil sekitar 15 orang 

Baik 
Baik 

sampel secara acak (30% dari populasi), kemudian dilakukan uji coba 

penggunaan CD lnteraktif e-Media Fisika Terapan, dengan asumsi 

tingkat kesalahan 5 %, nilai r = 0,3, dari hasil pengujian diperoleh data 

sebagai berikut 

Tabel 5. Hasil Uji-Beta (construct validity) 
[criteria 

CD 1nte;aktif 

2. Kelengkapan Materi ajar 
Fisika Terapan 

3. Animasi 
4. lnteraksi dengan CD lnteraktif 
5. Kelengkapan Media 
6. Kualitas Rekaman Audio Narasi 

Dari data tersebut, diperoleh hampir semua komponen yang diuji sudah 

r hitung 
0,95 

0,82 

0.79 

7. Penggunaan Bahasa 
8. ~ a c k ~ r o u n d  . . . - Musik 
9. Penjelasan -. Materi 

, 10. lntegrasi Paket Multimedia 

dinyatakan valid, kecuali perlu perbaikan atas hasil rekaman audio. 

Dari hasil uji beta (construct validity) tersebut, dilakukan langkah 

r lcritis 
0,30 

0,30 

0.30 
Valid 
Valid 
Tidak 

0,65 
0,85 
0,25 

0,70 
0,56 
0,90 
0,80 

perbaikan dalam proses perekaman audio narasi materi ajar 

Hasil 
Valid 

Valid 

Valid 
0,30 
0,30 
0,30 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid . 
Valid 



b. Validitas isil kandungan Kognitif 

1) Pemahaman mahasiswa .terhadap konsep GGL, Arus dan 

Konduktor 

Tabel 6. Hasil Uji Konsep GGL, Arus dan Konduktor 

2. Arus Listrik dalam Konduktor - - . - - - - - - - 
3. Resitivitas 
4. Konduktivitas C 
2) Pemahaman mahasiswa terhadap materi Rangkaian Tahanan 

Hasil 
Valid 

5. Pengaruh temperatur pada 
resistivitas 

Tabel 7. Hasil Uji Materi Rangkaian Tahanan 
Materi I r hi tun^ I r ltritis I Hasil I 

r kritis 
0,30 

Materi 
1. Konsep Gaya Gerak Listrik 

0,76 
0,56 
0,60 

r hitung 
0,69 

0,43 

3) Pemahaman mahasiswa terhadap materi Hukum Dasar 

0,30 
0,30 

Kelistri kan 

Valid 
Valid 

0,30 

1. Konsep Rangkaian Tahanan 
2. Rangkaian Seri 
3. Rangkaian Paralel 
4. Rangkaian Campuran 
5. Transformasi I 
6. ~ r z s f o r m a s i  II 

Valid 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

- 
0,84 
0,95 
0,95 
0,90 
0,45 
0,515 

4) Pemahaman mahasiswa terhadap Konsep Dasar Magnet 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tabel 8. Ha+i Materi Hukum Dasar Kelistrikan 
Ma teri 

1. Konsep Dasar Arus dan 
tegangan 

2. Hukum Ohm 
3. Hukum Kirchoff Arus 
4. Hukum Kirchoff Teaanaan 

r hitung 
0,75 

0,65 
0,67 
0.54 

r kritis 
0,30 

0,30 
0,30 
0.30 

Hasil 
Valid 

Valid 
Valid 
Valid 



5) Pemahaman mahasiswa terhadap GGL lnduksi 

6) Pemahaman mahasiswa terhadap Gaya Magnet 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

10. Hukum Biot -Savart 
11. Medan M a p e t  Arus Melingkar 
12. Kuat Medan Magnet Selenoid 
13. Gaya Lorentz - 

c. Validitas Kuis dan Latihan' 

0,47 
0,35 
0,45 
0,73 

Tabel 11. Hasil Uji Materi Gaya Magnet 

1) Latihan 

2) Kuis 

Hasil 
Valid 

Valid 

Icriteria 
1. Gaya Magnet pada muatan 

Listrik bergerak . 

2. Pr ins iper ja  Motor Listrik 

- Tabel 13. Hasil Uji Validitas Kuis 

r- hitung 
0,60 

0,49 

r lcritis 
0,30 

0,30 

I<ritcrii~ ti. Konsep GGL. Arus dan 
~onduktor  

2. Rangkaian Tahanan k 
r hitung 

0,73 

0,75 

r ltritis 
0.30 

I-lasil 
Valid 

0,30 Valid 



3. Uji Reliabilitas 

Pada uji reliabilitas ini, proses analisa data dibantu oleh perangkat 

lunak komputer SPSS v.14. 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Dengan memasukkan semua nilai data tabel, kemudian dilakukan 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

3. Hukum Dasar Kelistrikan 
4. Konsep Dasar Magnet 
5. GGL dan lnduksi 
6. Gaya Magnet 

analisa diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Nilai r pada KR 20 

0,60 
0,55 
0,45 
0,35 

diperoleh r = 0, 809, sedangkan koefisien korelasi = 0,68 

b. Nilai r pada KR 21 

diperoleh r = 0, 769, sedangkan koefisien korelasi = 0,64 

c. Nilai a pada uji Cronbach Alpha 

Diperoleh nilai a = 4,06, sedangkan nilai a pada dk = 48 = 2,021. 

B. Pembahasan 

1. Perbandingan hasil belajar kelas treatment dan kelas kontrol 

Dari hasil pengujian yang dilakukan, baik Tes Awal, Tes Tengah maupun 

Tes Akhir yang dilakukan terhadap kedua kelas kuliah Fisika Terapan, maka 

dapat dijelaskan pembahasan sebagai berikut : 

a. Tes Awal 

Pada Tes Awal yang dilakukan terhadap semua mahasiswa D3 Tahun 

pertama yang mengambil Kuliah Fisika Terapan, diperoleh hasil hanya 

18 O h  yang berhasil memperoleh nilai di atas 65, namun tidak ada yang 



berhasil memperoleh nilai di atas 81. Tes awal ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa, baik di 

kelas kontrol, maupun di kelas treatment. 

b. Tes Tengah 

Tes Tengah ini digunakan untuk melihat faktor pembeda dan pengaruh 

pemberian treatmen e-Media Fisika Terapan, antara kelas kontrol 

dengan kelas treatmen. 

Secara umum, terdapat peningkatan persentase nilai hasil tes 

mahasiswa dikedua kelas, yaitu 22 % bernilai 81-100, 38 % bernilai 66 

-80, 24 % bernilai 56-65, 12% bernilai 46-55 dan 4 % bernilai dibawah 

46. Namun jika kedua kelas dibandingkan dengan persentase total 

kelas masing-masing, maka tingkat perbaikan hasil belajar di kelas 

kontrol tidak berubah signifikan, namun pada kelas yang diberi 

treatmen terjadi peningkatan hasil yang signifikan. 

Pada kelas kontrol diperoleh hasil 8% bernilai 81-100, 28 O h  bernilai 66 

-80, 40 O h  bernilai 56-65, 16% bernilai 46-55 dan 8 O/O bernilai dibawah 

46. Sedangkan pada kelas treatmen diperoleh hasil 36 O h  bernilai 81- 

100, 48 % bernilai 66 -80, 8 % bernilai 56-65, 8% bernilai 46-55 dan 0 

% bernilai dibawah 46. 

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa pemberian treatmen dengan 

menditribusikan e-Media Fisika Terapan kepada mahasiswa di kelas 

treatmen, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajarnya. 

c. Tes Akhir 

Selanjutnya, untuk melihat seberapa jauh pengaruh pemberian 

treatmen terhadap hasil belajar mahasiswa, maka dilakukan tes yang 

ketiga, dimana kepada kelas kontrol juga diberikan treatmen yang 

sama, untuk membuktikan bahwa perbaikan hasil belajar pada kelas 

treatmen adalah sebagai hasil dari pengaruh pemberian treatmen. 

Ternyata dari hasil pengujian ketiga, diperoleh kenyataan bahwa, pada 

kelas kontrol juga terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan, 

pada saat treatmen yang sama diberikan. 

Tingkat hasil belajar rata-rata kedua kelas adalah sebesar 82 O h  

bernilai diatas 65, 16 % bernilai 56 - 65 dan 2% bernilai 46 - 55. Jika 



dilihat tingkat hasil belajar masing-masing kelas, kelas kontrol yang 

telah diberi treatmen memberikan hasil sebesar 80 % bernilai diatas 

65, 16 % bernilai 56 - 65 dan 4 % bernilai 46 - 55, sedangkan kelas 

treatmen tidak'jauh berbeda dengan hasil sebesar 84 O/O bernilai diatas 

65, 16 % bernilai 5C - 65. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat validitas dan 

reliabilitas e-Media Fisika Terapan telah teruji, untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa. 

2. Uji Validitas 

a. Validitas Desain dan Construct 

Dari hasil uji validitas desain dan construct yang dilakukan, baik pada uji 

beta pakar, maupun uji beta mahasiswa (construct validity), diperoleh 

hasil yang cukup memuaskan, dapat dinyatakan bahwa e-Media Fisika 

Terapan valid untuk digunakan sebagai instrumen pembelajaran dalam 

mata kuliah Fisika Terapan, dengan melakukan perbaikan atas hasil 

rekaman audio narasi materi ajar. 

b. Validitas is i l  kandungan kognitif 

Dari hasil pengujian, pada setiap sub pokok materi dapat diketahui, 

bahwa instrumen yang digunakan bernilai valid, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa nilai validitas kandungan kognitif adalah valid. 

c. Validitas Kuis dan Latihan 

Uji validitas terhadap kuis dan latihan, dengan metoda analisa yang 

digunakan diperoleh hasil yang valid. 

3. Uji Reliabilitas 

Dengan tiga metoda analisa reliabilitas yang digunakan, diperoleh bahwa 

nilai r yang diperoleh berada di atas nilai r koefisien relasi, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instumen yang digunakan reliabel. 



BAB VI. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu simpulan, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. E-Media yang dikembangkan telah diuji kelayakannya sebagai media 

bantu dalam pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa. 

2. Uji validitas dilakukan untuk menguji kevalidan media yang digunakan, 

sebelum diambil keputusan untuk menjadikannya sebagai media 

pembelajaran. 

3. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauhmana kehandalan media 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa secara mandiri. 

4. Untuk mencapai hasil validitas dan reliabilitas yang baik, maka perlu 

dilakukan langkah-langkah penyempurnaan, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mahasiswa. 

B. Saran 

Dalam melaksanakan penelitian ini, beberapa hambatan dan rintangan 

ditemukan, sehingga untuk perbaikan pada masa yang akan datang 

disarankan hal-l sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan media CD lnteiaktif sebagai media pembelajaran telah 

diuji baik validitas, maLpun reliabilitasnya, maka pada pengembangan 

selanjutnya, model pembelajaran Fisika Terapan ini dapat 

dikembangkan dalam bentuk Online-Learning Fisika Terapan, guna 

mendukung proses e-education secara online. 

2. Perlunya pertimbangan jadwal penelitian, sehubungan dengan adanya 

kegiatan libur bersama, seperti liburan Ramadhan dan ldul fitri, sehingga 

dapat memberikan kelonggaran kepada pelaksana penelitian. 
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Lampiran 2. Kuisioner Awal Pengembangan e-Media Fisika Terapan 

ICuisioner Awal e-Media Fisika Terapan 

ANGKET MAHASISWA 

Pengantar 

Kami ingin mengetaliui informasi dari saudara dalarn rangka pengembangan CD 

Multi~nedia Interaktif yang dipakai dalam Mata Kuliah Fisika Terapan ini. Untuk 

itu berikanlah jawaban terhadap pernyataan angket ini sesuai keadaan yang 

scbenarn ya. 

PelunjuI( 

1 .  Berilah talida silang (x) pada salah satu pernyataan yang dianggap paling 

sesuai 

2. Ten t i~ka~i  Pernyataan anda sesi~ai dengan kriteria : SS = Sangat Setuju, S = 

Setuju. KS = Kurang Setu-ju, T S  = Tidak Setuju, STS = Sangat tidak Setuju. 

Atas kesediaan responden kami ucapkan terilna kasih dan se lan~at  bekerja. 

No 

1. 

2. 

3. 

pe~~jelasan yang diberikan ole11 dosen. 
4. Saya seialu niengingat silabus lnateri ajar 

berhubungan dengan materi yang aka 

Yernyataan 

Saya menyenangi mata kuliah Fisika 
Terapan 

. . . 

Saya n~e~,~elaj,si ~~,a tes i  ki~liah Fisika 
'I'crapan di run~ali sebclu~n kegiaian 
pembelajaran di karnpus . . .  . dilaksanakan. . . , . . , . .. . .. 

Sebelum mata kuliah Fisika Terapan 
dilaksa~iakan, saya ~uendengarkan 

Kriteria 

SS 
. 

~ 1 ' ~ " ' ~  m'm 
. 

KS TS 
- 

STS 



. . - -- - - 
Dosen Fisika Terapan, selalu memberikan 
silabus materi a-jar di awal semester 
pen1 bela.jaran 
Dosen selalu memberikan ringkasan- 
materi sebelurnnya: pada saat akan masuk 
pada materi baru 
Dosen selalu memberikan informasi 
tentang materi selanjutnya, pada saat 
selesai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kegiatan pembilajaian - 

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

Dosen mengembangkan n~odul  ajar Fisika 
Terapan, . . . .  yang dibagi kepada Siswa 

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

Dalan~ n~engczjar di kelas, dosen hanya 
nlenggunakan media p-pan tulis untuk 
me~~.jelaskan materi . --- 

Dosen ~~~endemonstas ikan modell contoh 
alat dalam pembelajaran Fisika Terapan di 
kelas 
Untuk mendukung proses pembelajaran, 
dosen sesing memberi tugas nlencari 
ballan melalui Internet 
Saya merasa perlu pengembangan ~ e d i a  

dosen direkam ke dalam format audio 
(wav, nip;, wma, dll), sel~ingga dapat 
d 
Penjelasan audio tessebut perlu dilengkapi 
dengan tampilan teksnya, sehingga saya 
menjadi lebih paham pada saat 

Saya akan lebih senang jika materi 
tersebut dilengkapi dengan animasi 
pendukung. 
Saya lebih tertarik jilca suasa, teks -d& 
animasi diintegrasikan ke dalam sat1 
media terpadu 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. - 
Saya mcnjadi lebih terbantu. jika materi 
ajar dilengkapi dengan perangkat 
multi~i~edia - -- - 
Saya senang jika materi ajar tersebut 
direkam dalam format VCDI DVD 
................................................................. .- ... 

Saya tidak senang, jika direkam dalarr 
format VCDIDVD, karena saya hany: 
1nen.jadi . . penonton 

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

, , O, , , , SS KS TS STS 



Dengan CD Multimedia Interaktif, saya 
dapat terlibat aktif secara niandil-i dalam 

Akan lebih baik. jika media y a n g -  
diken1bangkan dapat ~i~ember ikan 
interaksi penggunanya 

niemperlajari Fisika Terapan 
Sebaiknya CD Multimedia lnteiaktif 

F[Fl Flm Fl 

tersebut, mudah, menyenangkan dan 
fleksibel dalanl penggunannya 

Saya merasa terlibat belajar 
mandiri. jika materi tersebut dibuat dalam 
bentuk CD Multimedia Interaktif 



Lampiran 3. Angket Uji Pakar - Uji Validitas Desain dan Construct 

Kuisioner Uji Beta e-Media Fisika Terapan 

'ANGKET UJI I'AKAR 

Pengantar 

Kami ingin mengetahui pendapat Bapakl Ibu n~engenai CD Multimedia Interaktif 

yang digunakan untuk penyempurnaan CD Multimedia Interaktif. Berikanlah 

jawaban terhadap pernyataan angket ini sesuai keadaan yang sebenarnya. 

1 .  Beriltan pendapat Bapakl Ibu tentang CD Multimedia Inteaktif yang telah 
diken~bangkan. sesuai dengan kriteria yang telah diberikan 

2. Tulis saran perbaikan dan penyempurnaan yang saudara anggap perlu. 

16-itcria 
I .  TampiIan ED Interaktif 

2. Icelengkapan Materi 
a-jar Fisika Terapan 

3. Animasi 

4. Interaltsi dengan CD 
Interaktif 

-- 
5. Kelengltapan Media 

6. Kualitas Rekaman 
Audio 

-- 

7. Penggunaan Bahasa 

Pendapat 



8. Background Musik 

9. Penjelasan Materi 

10. Integrasi Paket 
Multimedia 

Saran Perbaikanl Penyenipurnaan 

Penguji Beta - Pakar 



Lampiran 4. Angket Uj'i-Beta Construct Validity - Mahasiswa 

Kuisioner Uji Beta e-Media Fisika Terapan 

ANGKET MAHASISWA 

Pengan tar 

Kami ingin mengetahcri pendapat saudara mengenai CD Multimedia Interaktif 

yang dikenibangkan untulc penyempurnaan CD Multimedia Interaktif. Berikanlah 

jawaban terliadap pernyataan angket ini sesuai keadaan yang sebenarnya. 

1 .  Beri tanda (d )  atau lin:;lcari salah satu pilihan yang saudara anggap sesuai 
2. Tulis saran perbaikan dan penyempurnaan yang saudara anggap perlu. 

Saran Perbaikanl Penyempurnaan 

39 

Kriteria 
1. TampiIan CD Interaktif 

2. Kelengkapan Materi a.jar 
Fisika Terapan 

3. Animasi 

4. Interaksi dengan CD Interalctif 

5. Kelengkapan Media 

6. Kualitas Reka~iian Audio 

7. Penggunaan Baliasa 

8. Background Musik 

9. Pen-jelasan Materi 

10. Integrasi Paket Multimedia 

Sangat 
Menari k 
Sangat 
Lengkap 
Sangat 
baik 
Sangat 
Mudah 
Sangat 
Lengkap 
Sangat 
baik 
Sangat 
bai k 
Terlalu 
Keras 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 

Pilihan 
Menarik 

Lengkap 

Baik 

Mudah 

Lengkap 

Baik 

Baik 

--- 
Keras 

Baik 

Baik 

Sedang 

Sedang 

Biasa 

Sulit 

Sedang 

Biasa 

Biasa 

Sedang 

Biasa 

Biasa 

Tidak 
menarik 
Tidak 
Lengkap 
Perlu 
perbaikan 
Sangat 
Sulit 
Tidak 
Lengkap 
Perlu 
perbaikan 
Perlu 
perbai kan 
Kecil 

Perlu 
Perbaikan 
Perlu 
Perbaikan 



Lampi ran 5.  A n g k e t  Val idi tas Kandungan  Kogn i t i f  

I Kuisioner Kandungan Kognitif e- Media Fisika Terapan I 
ANGKET MAHASISWA 

Pengantar 

Kami ingin mengetahui pendapat saudara mengenai kandungan Materi Kuliah CD 

Multimedia Interaktif yang dilcen~bangkan, sehingga valid untuk digunakan 

sebagai media bantu pembelajaran Kuliah Fisika Terapan. Berikanlah jawaban 

terhadap pernyataan angket ini sesuai keadaan yang sebenarnya. 

1 .  Beri tanda (x) atau lingkari salah satu pilihan yang saudara anggap sesuai 
2. Tentukan Pernyataan anda sesuai dengan kriteria : S S  = Sangat Setuju, S = 

Setuju, KS = Kurang Setuju. TS  = Tidak Setuju, STS = Sangat tidak 
Setuju. 

Atas kesediaan responden lcarni ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. 

No 
A 

I .  

2. 

3. 

4. 

5. 

B 

6. 

7 .  

Pernya taan Kriteria 
Konsep GGL, Arus dan Konduktor 
Dengan bantuan e-media Fisika Terapan Saya dapat : 
lebih memahami konsep Gaya Gerak 
Listrik 

Menjelaskan dasar arus listrik dalam 
sebuah konduktor 

Mengetahui konsep dasar resitivitas 

-- 
Memahami konsep dan gejala 
konduktivitas 

Memahami bagaimana pengaruh 
temperatur pada resistivitas 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

Materi Rangkaian Tahanan 
Dengan menggunakan pembelajaran dengan e-Media Fisika Terapan, 
saya dapat -- : 
Memahami konsep Rangkaian 
Tahanan 

Memahami konsep dan menghitung 
nilai tahanan dalarn Rangkaian Seri 
Tahanan 

S 

S 

S 

TS 

TS 

TS 
- 

STS 

STS 

STS 

SS 

SS 

S 

S 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

S 

S 

IS 

I33 

TS 

TS 

STS 

STS 

TS 

TS 

STS 

*gS 



KS 
- 

KS 

8. 

9. 

SS 

SS 

Memahami dan menghitunng nilai 
tahanan total dalam Rangkaian 
Paralel 
Mengetahui dan menjelaskan serta 
menghitung nilai tahanan total 

TS 

TS 

S 

S 

10. 

11. 

STS 

STS 
rangkaian tahanan campuran seri 
dan paralel - -- - - - ~  

~- ~ 

Menyelesaikan rangkaian tahanan 
campuran dengan metoda 
transformasi Delta ke Bintang 
Menyelesaikan rangkaian tahanan 
campuran dengan metoda 
transformasi Bintang ke Delta 

- 

~ ~ ~ l q ~  

C. 

12. 

13. 

14. 

15. 

D. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

STS SS 

Materi Hukum Dasar Kelistrikan 
Melalui e-Media Fisika Terapan, saya dapat : 

S 

Memahami konsep dasar arus dan 
tegangan berdasarkan percobaan 
Ohm 
Menggunakan Hukum Ohm untuk 
menghitung arus, tegangan dan 
besar tahanan dalam suatu 
ragkaian dasar listrik 
Memahami konsep dasar Hukum 
Kirchoff Arus dan menggunakannya 
dalam menganalisa rangkaian listrik 
Memahami konsep dasar Hukum 
Kirchoff Tegangan dan menganalisa 
rangkaian listrik dengan hukum 
tersebut 

kaidah tangan kanan 
arah arus listrik 

-- 

KS 

SS 

TS 

Materi Konsep Dasar Magnetik 

;I 
STS 

tq$-/ai-q 

S 

Dengan menggunakan e-Media Fisika 
Memahami dan menjelaskan Konsep 
Dasar Magnetik 

Menjelaskan berbagai jenis jenis 
Bahan Magnetik 

Menguraikan sifat-sifat magnetik 

Menjelaskan bagaimana gaya antara 
dua kutub 

Memahami dan menjelaskan konsep 

SS 

uuuuu KS 

SS 

Terapan, saya dapat : 

SS 

SS 

SS 

SS 

TS S 

TS 

KS 

STS 

S 
- 

KS TS 
- 

SS 

ST'S 

57's 

STS 

ST.5 

STS 
-- 

I SS ~ M~KS IMkl 
TS 

S 

S 

S 

S 

S 
- 

STS 

KS 

KS 

KS 

KS 

- 

KS 

TS 

TS 

TS 

TS 



23. Menjelaskan dan menghitung kuat 
Medan Magnet SS S KS TS STS 

24. Memahami dan menjelaskan proses 
induksi magnetik SS S KS TS ST'S 

25. Menggunakan Hukum Biot -Savart 
untuk menganalisa induksi magnetik SS S KS TS STS 

26. Menjelaskan dan menghitung kuat 
Medan Magnet pada arus melingkar 

27. Menjelaskan dan menghitung kuat 
Kuat Medan Magnet pada Selenoid SS S KS TS STS 

28. Menjelaskan konsep tentang Gaya 
Lorentz SS S KS TS STS 

E. Materi GGL lnduksi 
Dengan pemanfaatan e-Media Fisika Terapan dalam pembelajaran 

34. Mengetahu penerapan lnduksi 
elektromagnetik 
- - - - .- - - -- 

35. Memahami prinsip kerja dan 
melakukan perhitungan terhadap 
Transformator - 

36. Mengetahui prinsip dasar Dinamo 
dan dan Alternator SS S KS TS STS 

- - 
37. Memahami dan menjelaskan proses 

lnduktansi SS S KS TS STS 

F. Materi Gaya Magnet 

38. 

39. 

Dengan e-Media Fisika Terapan, saya dapat : 
Menjelaskan gaya magnet pada 
muatan Listrik bergerak 

Memahami dan mengiearikan prinsip 
Kerja Motor Listrik 

S 

5' 

SS 

SS 

KS 

KS 

TS 

TS 

STS 

SIT 


