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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong penerapan pembelajaran 
elektronik (e-learning) di sekolah. Pengembangan bahan ajar berbasis web interaktif perlu 
dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran elektronik. Dengan dasar ini 
penelitian untuk mengembangkan bahan ajar berbasis web interaktif perlu dilakukan. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menghasilkan bahan ajar berbasis web interaktif yang 
memiliki validitas dan deskripsi yang baik, praktis dan efektif digunakan dalam 
pembelajaran menurut standar proses, dan memberikan pengaruh berarti terhadap hasil 
belajar siswa. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menerapkan bahan 
ajar berbasis web interaktif adalah penelitian dan pengembangan yaitu suatu metode untuk 
menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Pelaksanaan 
penelitian terdiri atas delapan langkah yaitu: mengenal potensi dan masalah, 
mengumpulkan informasi, mendesain produk, memvalidasi hasil desain, menguji coba 
produk, merevisi produk, melakukan uji coba pemakaian, dan merevisi produk. Intrumen 
pengumpul data yang digunakan ada tiga macam yaitu: lembar uji validitas, lembar uji 
kepraktisan, dan lembar tes hasil belajar. Data yang didapat melalui instrumen pengumpul 
data dianalisis dengan empat cara yaitu: analisis statistik deskriptif, metoda grafik, analisis 
regresi linear dan korelasi, dan analisis perbandingan berkorelasi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan empat 
hasil utama dari penelitian ini. Pertama, hasil validasi terhadap buku ajar fisika berbasis 
web interaktif termasuk tinggi dengan nilai rata-rata 84,17. Buku ajar ini terdiri dari lima 
bab yaitu besaran fisika dan pengukurannya, penjumlahan vektor, gerak lurus dan aplikasi, 
gerak melingkar dan aplikasi, hukum Newton dari gerak dan aplikasi. Pada setiap bab 
terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, bagian review, latihan pemecahan 
soal, dan evaluasi. Kedua, penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalam 
bahasa Inggris adalah praktis dalam pembelajaran yang ditandai dengan nilai rata-rata oleh 
guru sebagai praktisi adalah 91,79 dan nilai rata-rata keterlaksanaan di kelas adalah 79,91. 
Penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalam bahasa Inggris adalah efektif 
dalam pembelajaran yang ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar siswa yang 
berarti antara sesudah dan sebelum penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif. 
Ketiga, penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalam bahasa Inggris 
memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil belajar siswa kelas X R-SMA-BI Lubuk 
Alung yang ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar fisika siswa yang berarti 
antara pembelajaran yang menggunakan buku ajar fisika berbasis web interaktif dengan 
dengan yang tidak. 

Kata Kunci: Bahan ajar, buku ajar, web, interaktif, hasil belajar 
. . 
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KATA PENGANTAR 

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penerapannya. Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan 
pembelajaran, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang 
maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi lain yang 
terkait untuk mendukung kegiatan penelitian. 

Sehubungan dengan ha1 itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
menyetujui pelaksanaan penelitian yang dibiayai oleh program PGMIPABI FMIPA 
dengan pembahas ditentukan oleh lembaga ini. Dengan berpedoman pada surat keputusan 
pejabat pembuat komitmen FMIPA Universitas Negeri Padang Nomor: 
167/UN35/KU/2012 program PGMIPABI, penelitian dengan judul "Pengembangan 
Bahan Ajar Fisika Berbasis Web Interaktif Dalam Bahasa Inggris Dengan Software 
Moodle Untuk Pembelajaran Siswa R-SMA-BI Kelas X Semester 1" telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya y m g  berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam 
peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Disamping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan 
kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usulan dan laporan penelitian 
yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan 
penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada ibu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti yang 
telah memberikan hibah kompetisi program PGMTPABI kepada FMIPA dan bapak Rektor 
Universitas Negeri Padang yang telah memfasi litasi pelaksanaan program PGMIPAB I di 
FMIPA tahun 2012. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari Direkktur 
pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti dan Rektor Universitas Negeri Padang, 
penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga ha1 yang 
demikian akan lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan suatu era yang penuh dengan kompetisi dan 

pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dalarn era 

globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan 

kemampuan untuk bisa eksis dan berkompetisi secara sehat. Mereka hams marnpu 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan lunak, dan keterarnpilan keras secara 

profesional, serta marnpu berkomunikasi dengan bangsa lain di dunia agar dapat eksis 

dalam menghadapi kehidupan. 

Era globalisasi yang sudah memasuki dan mempengaruhi dunia pendidikan, 

menuntut sekolah untuk mampu melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lulusan 

yang berdaya saing global (Eddy, K: 2006). Arah dasar pendidikan dalam budaya 

global hams mampu mencakup aspek pengetahuan, keterarnpilan, pembentukan 

karakter, dan internalisiasi nilai-nilai dasar hidup manusia (Sunny: 2006). Dengan 

dasar ini pemerintah melalui Derektorat Pendidikan Menengah Umurn membuat 

program Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBT). Menurut W nomor 20 tahun 

2003, pasal 50 ayat 3 "Pemerintah d a d  atau Pemerintah daerah menyelenggarakan 

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional". Sebagai 

implementasi dari UU ini telah dicobakan SNDI di SMA konvensional (Admin: 2006). 

SNBI adalah sekolah yang menggunakan kurikulum nasional dengan melakukan 

inovasi-inovasi di bidang pengelolaan sekolah dan inovasi di bidang proses 

pembelajaran serta didukung sarana yang memadai sesuai dengan perkembangan 

teknologi untuk mampu menciptakan lulusan yang marnpu bersaing dengan lulusan 



sekolah terbaik lainnya di dunia. Dengan kata lain SNBI dapat berarti sekolah yang 

melakukan proses peningkatan kualitas yang berkesinambungan sehingga 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. 

Ada beberapa alasan pentingnya program SNBI di Indonesia. Pendidikan di 

Indonesia dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di segala 

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

Keluaran yang diinginkan dari Sekolah Menengah tidak hanya punya keunggulan di 

bidang pengetahuan dan teknologi tetapi juga punya jiwa kebangsaan yang tinggi, 

sehingga dimanapun mereka berada selalu memberikan karya terbaik bagi bangsa dan 

negaranya. Karena itu ada tiga tujuan program SNBI yaitu: meningkatkan kompetensi 

lulusan, mengeliminasi keinginan sekolah ke luar negeri, dan mencegah penipisan 

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

Salah-satu upaya yang telah dilakukan untuk mengimpelentasikan UU ini adalah 

melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Khusus untuk Sekolah 

Menengah Atas sekarang dikenal dengan Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf 

Internasional (R-SMA-BI). R-SMA-BI merupakan SMA Nasional yang telah 

memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, menerapkan sistem kredit semester, 

dan dalam proses menuju SMA bertaraf internasional (Sungkowo: 2009). Dengan 

demikian, R-SMA-BI merupakan suatu tahap persiapan yang perlu dilakukan dalam 

menuju sekolah bertaraf internasional. 

Dalam pelaksanaannya, R-SMA-BI hams memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan ditarnbah dengan indikator kine rja tarnbahan sebagai nilai lebih dari 

sekolah. Ada beberapa indikator kinerja guru Matematika dan Sains yang penting pada 

R-SMA-BI antara lain: memiliki latar belakang keilmuwan sesuai dengan mata 

pelajaran yang dibina, memiliki kesanggupan untuk mengembangkan potensi diri 



secara berkelanjutan, memiliki kinerja tinggi baik secara individu maupun dalam 

kelompok, mampu menggunakan medialsumber belajar berbasis TIK dalam 

pembelajaran, dan mampu melaksanakan pembelajaran dalam bahasa Inggris secara 

efektif (Sungkowo: 2009). 

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran 

berdasarkm beberapa alasan. Bahasa Inggris merupakan bahasa global dari komunikasi 

atau sebagai bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi bagi 

masyatakat di dunia. Bahasa Inggris digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, 

pendidikan, asosiasi, clan dunia hiburan. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa 

universal yang digunakan di internet. Pada urnurnnya surnber referensi yang terdapat di 

internet ditulis dalam bahasa Inggris. Disamping itu, bahasa Inggris juga diperlukan 

untuk tujuan-tujuan khusus yang sering dikenal dengan English for specific purposes. 

Pemerintah daerah Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan merespon secara 

antusias amanat UU nomor 20 tahun 2003 ini. Pada tahap pertama, ada lima buah 

SMAN di Sumatera Barat yang terlibat dalam program R-SMA-BI ini yaitu : SMAN 1 

dan 10 Padang, SMAN 1 Padang Panjang, SMAN 1 Bukit Tinggi, dan SMAN 1 Lubuk 

Sikaping (Admin: 2006). Pada tahun 2007 ditambah dengan SMAN 1 Payakurnbuh. 

Kemudian pada tahun 2009 ditambah lagi dua sekolah yaitu: SMAN 3 Bukittinggi dan 

SMAN I Lubuk Alung. Pada tahun 201 1 ada dua sekolah yang berhasil meraih RSBI 

yaitu SMAN 3 Padang dan SMAN 2 Painan. Dengan demikian jumlah R-SMA-BI di 

Sumatera Barat adalah 10 sekolah. 

Dalam praktek pembelajaran di kelas pada R-SMA-BI seharusnya guru bidang 

studi Matematika dan Sains mengajarkan materinya berbahasa Inggris secara efektif. 

Disamping itu mereka juga menggunakan surnber belajar berbasis ICT untuk 

mendukung proses pembelajaran. Sebagai contoh guru bidang studi fisika mengajarkan 



fisika berbahasa Inggris menggunakan sumber belajar berbasis ICT. Dalam 

merealisasikan tujuan ini telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru berbahasa Inggris seperti melakukan tes toefl terhadap guru bidang 

studi, melakukan pelatihan terhadap guru bidang studi di balai bahasa, melakukan 

workshop tentang kelas intemasional, dan melakukan studi banding baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama kegiatan wawancara pada guru 

Fisika di R-SMA-BI dan observasi kelas melalui kegiatan pendamping teknis bidang 

MIPA ditemukan kendala dalam implementasi pembelajaran di kelas. Permasalahan 

utama yang ditemukan yaitu guru mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa 

Inggris sebagai pengantar dalam pembelajaran fisika. Sebagian mereka telah 

menyiapkan silabus dan RPP dalam bahasa Inggris, buku teks berbahasa Inggris, slide 

berbahasa Inggris, namun belum mampu menerapkan bahasa Inggris dalam 

pembelajaran fisika secara efektif. Kendala kedua, adanya keterbatasan surnber belajar 

berbasis ICT yang digunakan guru untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. 

Padahal tes yang diberikan kepada siswa ditulis dalam bahasa Inggris. Akibatnya 

banyak siswa yang mengalami kesulitan menjawab tes Fisika dalam bahasa Inggris. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru Fisika, diketahui nilai Fisika siswa yang di 

tes dalarn bahasa Inggris lebih rendah dari yang ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Permasalahan ini terjadi akibat pesan materi pembelajaran yang disampaikan 

guru berbahasa Inggris baik berupa pengertian, konsep, hukum, teori Fisika dan 

sebagainya kurang dapat diterima oleh siswa dengan baik. Komunikasi akan berjalan 

dengan baik dan lancar apabila terdapat kesesuaian antara penyarnpai pesan dan 

penerima pesan. Untuk itu diperlukan suatu media dan sumber belajar yang dapat 

digunakan untuk membantu menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. 



Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui ke rja sarna 

yang baik dan intensif antara dosen fisika dan mahasiswa program PGMIPABI untuk 

menghasilkan suatu surnber belajar berkualitas yang dapat digunakan sebagai media 

bagi guru dan sumber belajar bagi siswa untuk mengkontruksi pengetahuan fisika 

berbahasa Inggris. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan 

ajar berbasis web interaktif diperkirakan merupakan suatu alternatif terbaik sebagai 

surnber belajar bagi siswa dan sebagai media bagi guru dalam pembelajaran fisika 

dalam bahasa Inggris. 

Penyediaan bahan ajar berbasis web interaktif memberikan keuntungan dalam 

proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Sekurang-kurangnya ada tiga 

fungsi dari bahan ajar berbasis web interaktif dalam pembelajaran yaitu sebagai 

tambahan, sebagai pelengkap, dan sebagai pengganti. Dengan dasar ini peneliti tertarik 

untuk mengembangkan bahan ajar berbasis web interaktif yang dapat digunakan dalarn 

pembelajaran fisika dalam bahasa Inggris. Karena itu sebagai judul dari penelitian yaitu 

"Pengembangan bahan ajar fisika berbasis web interaktif dengan software moodle 

untuk siswa R-SMA-BI kelas X semester 1". 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa pembatasan permasalahan penelitian. Sebagai pembatasan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan ajar Fisika berbasis web interaktif yang dikembangkan adalah 

menggunakan stuktur buku ajar non cetak. 

2. Software yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar Fisika berbasis web 

interaktif dalam bahasa Inggris adalah Sofh~are Moodle Versi 1.9. 



3. Komponen multimedia dalam bahan ajar Fisika dalarn bahasa Lnggris meliputi: 

teks, gambar, animasi, video, dan soal interaktif. 

4. Langkah penelitian clan pengembangan yang diterapkan meliputi delapan langkah 

yaitu: mengenal potensi dan masalah, mengurnpulkan informasi, mendesain 

produk, memvalidasi desain, merevisi desain produk, melakukan uji coba produk, 

merevisi produk, dan melakukan uji coba pemakaian. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Sebagai perurnusan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana validitas dan deskripsi dari bahan ajar berbasis web interaktif untuk 

sumber belajar bagi siswa R-SMA-BI Kelas X Semester l?. 

2. Bagaimana kepraktisan dan efektivitas penggunaan bahan ajar berbasis web 

interaktif dalam pembelajaran menurut standar proses pada siswa R-SMA-BI kelas 

X semester 1 ?. 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umurn tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar 

Fisika berbasis web interaktif yang valid, praktis, efektif, dan berpengaruh secara 

berarti dalarn pembelajaran Fisika siswa kelas X R-SMA-BI. Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Menentukan tingkat validitas bahan ajar fisika berbasis web interaktif menurut 

pemikiran rasional dan mendeskripsikannya. 

2. Menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan bahan ajar berbasis web 

interaktif dalam pembelajaran menurut standar proses. 



3. Menyelidiki pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis web interaktif terhadap 

hasil belajar siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bernlanfaat bagi: 

1. Siswa R-SMA-BI untuk meningkatkan motivasi, keaktifan, kemandirian, dan 

kemampuan berbahasa Inggris dalam belajar Fisika. 

2. Guru Fisika pada R-SMA-BI untuk menambah sumber belajar menggunakan ICT 

d m  menerapkan pembelajaran Fisika berbahasa Inggris secara efektif. 

3. Jurusan Fisika untuk mengembangkan dan memperkaya model-model sumber 

belajar menggunakan ICT dalarn bahasa Inggris. 

4. Mahasiswa pendidikan Fisika untuk meningkatkan pengetahuan dan keterarnpilan 

dalam mengembangkan dan mengimplementasikan bahan ajar Fisika berbasis web 

interaktif dalam bahasa Inggris. 

5.  Peneliti lain, sebagai sumber ide dan referensi dalam pengembangan sumber 

belajar berbahasa Inggris dan menggunakan ICT. 

6 .  Stakeholder seperti dinas propinsi, dinas kabupaten, dan pimpinan Sekokah R- 

SMA-BI sebagai dasar dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengembangan 

sumber belajar menggunakan ICT untuk mendukung proses pembelajaran. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pembelajaran Elektronik 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk membantu seseorang berpikir 

secara benar dengan membiarkannya berpikir sendiri. Berpikir yang baik lebih penting 

dari pada mempunyai jawaban yang benar atas suatu persoalan. Jika seseorang 

mempunyai cara berpikir yang baik, berarti cara berpikirnya dapat digunakan untuk 

menghadapi suatu fenomena baru, akan dapat menemukan pemecahan dalam 

menghadapi persoalan yang lain. Sementara itu, bagi mereka yang hanya sekedar 

menemukan jawaban yang benar belum pasti dapat memecahkan persoalan baru karena 

mungkin tidak mengerti bagairnana menemukan jawaban itu (Paulina, P: 200 1). 

Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang elektronika telah membuat 

pembelajaran semakin berkualitas. Pembelajaran elektronik (E-learning) sangat 

potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab peluang siswa untuk 

berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya terbuka lebih luas. 

Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat tentang pembelajaran 

elektronik antara lain: on-line learning, internet enable learning, virtual learning, atau 

web bases learning (Sudirman, S: 2001). 

Pembelajaran elektronik merupakan teknologi untuk membantu dan 

meningkatkan pembelajaran. Secara praktis pembelajaran elektronik dapat berupa 

dokumentasi video sederhana yang dapat ditonton siswa sekolah menengah di dalam 

kelas atau sebagai on-line yang komplek untuk masuk perguruan tinggi. Pembelajaran 



ini telah dimulai dengan memperkenalkan televisi dan OHP dalam kelas, dan telah 

berkembang dengan program komputer interaktif, simulasi 3D, video, telepon 

konferensi, dan waktu real diskusi kelompok siswa di seluruh dunia (Gizella, D: 2004). 

Berarti produk pembelajaran elektronik mulai dari yang sederhana sampai yang 

komplek menggunakan jaringan internet. 

Pembelajaran elektronik menggunakan teknologi interaktif dan sistem 

komunikasi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Pembelajaran ini potensial untuk 

mentransformasikan cara mengajar guru dibandingkan papan tulis dan berperan 

penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran elektronik tidak dapat 

menggantikan guru atau dosen, tetapi merupakan suatu metoda yang eksis karena dapat 

meningkatkan kualitas dan pencapaian pembelajaran, dan menurunkan waktu yang 

hilang pada administrasi. Pembelajaran elektronik dapat memungkinkan siswa untuk 

mencapai potensialnya dan membantu membangun kinerja pekerja dalarn bidang 

pendidikan untuk berubah (Gizella, D: 2004) 

Menurut Willy, L. M. C (2002) ada beberapa alasan menggunakan pembelajaran 

elektronik. Pertarna, adanya tuntutan pendidikan berkelanjutan, pendidikan universitas, 

fleksibilitas pembelajaran, mendapatkan hubungan dengan dunia luas. Kedua, adanya 

suatu kecendrungan dalam pendekatan pengendalian pendidikan seperti kapanpun, 

dimanapun, dan belajar sepanjang hayat. Ketiga, aspek kualitas dimana pendekatan 

tradisional atau konvensional tidak cukup, adanya peluang bagi guru maupun staf 

perguruan tinggi untuk mengembangkan pendekatan pedagogik baru, dan belajar bebas 

untuk menurnbuhkan kepercayaan diri. Keempat, akses untuk mengembangkan 

peluang pendidikan. Kelima, relevansi yang diperlukan untuk program yang relevan 

pada WWW. Keenam, daya saing yaitu kemampuan untuk berkompetisi secara sehat 
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sehingga tidak kehilangan identitas diri. Ketujuh, adanya kemampuan untuk 

melakukannya, infiastruktur, sumber daya manusia, keinginan dan semangat. 

Pembelajaran secara elektronik mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri antara 

lain: teknologi elektronik sebagai bantuan, bahan yang direka dan dibina oleh sumber 

daya manusia sebagai pembina bahan yang professional, kurikulum dan kursus yang 

disediakan dalam rangkaian, sistem penilaian dapat dilakukan oleh komputer, boleh 

belajar kapanpun dan dimanapun, pengurusan kursus yang efektif (Zawawi, T). 

Dengan ciri-ciri ini dapat dikemukan pembelajaran elektronik memiliki keunggulan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran. 

Penerapan pembelajaran elektronik memberikan proses yang baik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Beberapa prospek dari pembelajaran 

elektronik adalah pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, adanya 

fasilitas pembelajaran melalui tele; siswa diarahkan sendiri; fleksibilitas dari isi, model 

pembelajaran, tujuan dan evaluasi, masyarakat belajar; peranan baru baik untuk siswa 

maupun guru; non linearitas pada level isi dan ilmu pendidikan, pengguna, dan 

lingkungan belajar. 

Pembelajaran elektronik dapat mengurangi beban guru dalam penyediaan bahan 

untuk membantu mengajar dan cara penyampaian. Pada saat ini, pembudayaan 

teknologi informasi dan komunikasi 'ICT' bukan lagi dalam sektor ekonomi tetapi ia 

berperan besar dalam pendidikan. Proses penyampaian informasi akan belangsung 

efisien dan berkesan melalui teknologi ini dalam pendidikan. Pembelajaran elektronik 

walaupun bukan penyelesaian menyeluruh tetapi adalah pilihan yang baik untuk 

merealisasikan pembelajaran menggantikan kaedah tradisi 'kapur dan bicara'. 



Pembelajaran elektronik memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan pembelajaran 

elektronik antara lain: mewujudkan proses pembelajaran di dalam kelas secara lebih 

berkesan dan sistematik; menyediakan bahan bantu pembelajaran yang relevan dengan 

teknologi saat ini; menyediakan sumber informasi dan rujukan untuk pembelajaran 

keseluruhannya untuk dicapai dirnana saja dengan cara yang lebih mudah dan 

berkesan; mengurangkan beban setiap guru, terutama dalam menyediakan bahan bantu 

mengajar; membantu menyelesaikan penyampaian konsep yang abstrak secara lebih 

baik; dan mengefisienkan waktu bagi guru, untuk menyediakan dan memikirkan bahan 

bantu mengajar (Lisa: 2005). 

Disisi lain Sudirman, S (2001) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga hngsi 

pembelajaran elektronik yaitu sebagai tambahan, pelengkap, dan pengganti. Dikatakan 

befingsi sebagai tambahan apabila siswa mempunyai kebebasan mernilih, apakah 

memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam ha1 ini tidak ada 

keharusan bagi siswa mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya 

pilihan, siswa yang memanfaatkannya ternyata merniliki tambahan pengetahuan atau 

wawasan. Dikatakan berfimgsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran 

elektronik diprogramkan untuk materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam 

kelas. Disisi lain, dikatakan sebagai pengganti karena dapat digunakan sebagai 

pengganti pembelajaran konvensional. 

Penggunaan pembelajaran elektronik dalam proses pembelajaran dapat 

memberikan manfaat baik bagi siswa maupun bagi guru. Manfaat dari segi siswa 

antara lain: mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi pelajaran, dapat 

saling berbagi informasi mengenai pelajaran, dapat mengakses bahan-bahan belajar 

setiap saat dan berulang-ulang, dan dapat berkomunikasi dengan guru. Dengan cara ini 
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siswa dapat memantapkan penguasaannya terhadap materi pelajaran. Disisi lain 

manfaat dari sudut guru antara lain: lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan- 

bahan belajar, mengembangkan diri dan meningkatkan wawasan, mengontrol kerja 

siswa, mengecek pekerjaan siswa, dan memeriksa jawaban siswa (Sudirman, S:2001). 

Penerapan pembelajaran elektronik interaktif mampu menyampaikan informasi 

dengan lebi h menari k dan berkesan. Disamping itu dapat mempermudah penyampaian 

konsep kepada siswa. Penggunaan pembelajaran elektronik interaktif dalam 

pembelajaran ternyata dapat membantu kecakapan siswa belajar untuk menguasai ilmu 

dan pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran dengan cara ini ternyata lebih mudah dan 

berkesan dengan guru menjadi sebagai fasilitator. Sementara itu, R. Poppy, Y (2007) 

menyatakan bahwa "model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dengan memanfaatkan teknologi adalah melalui e-learning". Dari kutipan dapat 

dismpulkan bahwa pembelajaran elektronik memberi pengaruh terhadap motivasi dan 

penguasaan siswa terhadap pengetahuan. 

2. Bahan Ajar Dalam Bentuk Buku Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran karena dapat 

digunakan sebagai sumber belajar baik bagi guru maupun siswa. Bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga 

tercipta lingkungadsuasana yang memunglunkan siswa untuk belajar (Barnbang. S: 

2007). Disisi lain bahan ajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan 

standar kompetensi. Secara garis besar, bahan ajar berisi pengetahuan, keterarnpilan, 

dan sikap atau nilai yang hams dipelajari siswa (Abdul, G: 2004). 



Bahan ajar merupakan seperangkat materil substansi pelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai siswa dalarn kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau sub kompetensi secara 

berurutan dan sistematis sehingga secara akurnulatif marnpu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu (Herminarto, S: 1997). Berarti bahan ajar dapat 

digunakan untuk menggali kompetensi siswa melalui membaca. 

Disisi lain, Zulfina, P (2004) mengemukakan bahwa "bahan ajar berupa paket- 

paket atau yang berisi informasi yang hams dikuasai dan dilaksanakan para siswa 

untuk mencapai penguasaan setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik dalam 

kebutuhan kiranya alat mencukupi sesuai praktek kompetensinya. Karena itu bahan 

ajar memegang peranan penting dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran bahan ajar mempunyai tiga fungsi. Ketiga f h g s i  itu adalah: 

pedoman bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkanldilatihkan kepada siswanya; pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan 

semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan subtansi 

kompetensi yang harus dipelajarif dikuasainya; dan sebagai alat evaluasi pencapaianl 

penguasaan hasil pembelajaran (Herminarto, S : 1 997). 

Ada beberapa bentuk bahan ajar yang dapat dikembangkan. Secara umurn ada 

lima kelompok dari bahan ajar yaitu: bahan cetak seperti handout, buku, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart; audio visual seperti video/film,VCD; audio seperti 

radio, kaset, CD audio, PH; visual seperti foto, garnbar, model/maket, dan multimedia 

seperti CD interaktif, computer Based, Internet (Depdiknas: 2007). 
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Salah satu bentuk bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah 

buku ajar. Buku ajar adalah salah satu bahan ajar yang banyak digunakan dalam 

pembelajaran. Sebuah buku ajar berisi tentang sesuatu yang menjadi buah pikiran dari 

seorang pengarangnya (Depdiknas, 2008). Hal ini sejalan dengan pendapat Hall dalam 

Khabib (2006) yang menyatakan bahwa "buku ajar adalah rekaman pikiran rasional 

yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan instmksional". Selanjutnya 

Bacon dalam Khabib (2006) menambahkan bahwa "buku ajar adalah buku yang 

dirancang untuk penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para 

pakar atau para ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana pengajaran yang 

sesuai dan serasi". 

Ratna (2004) menyatakan pengertian dari buku ajar yakni "buku ajar adalah 

buku yang didesain agar dapat dipergunakan oleh siswa untuk belajar sendiri". Buku 

ajar berfimgsi sebagai sebuah alat yang dapat digunakan tidak hanya untuk 

menyampaikan materi kepada pembacanya, tetapi juga memberi mereka kesempatan 

untuk bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri atas apa yang dilakukan, dengan 

menyerahkan kendali atas apa, bagaimana, dan bilamana mereka belajar. 

Buku ajar yang baik akan memudahkan siswa dalarn memahami pelajaran. Ada 

beberapa ciri dari sebuat buku ajar. Pertarna, buku ajar hams mempunyai kualitas yang 

baik dari segi struktur isinya. Kedua, buku ajar yang baik hams memenuhi sepuluh 

butir kriteria kelayakan yaitu: menarik minat, memberi motivasi, memuat ilustrasi yang 

menarik hati, mempertimbangkan aspek kognitif, isinya berkaitan dengan mata 

pelajaran lain, dapat menstimulasi/merangsang aktivitas siswa, menghindari konsep- 

konsep yang samar dan tidak pasti, mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas, 



mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai siswa, dan melibatkan siswa 

dalam pembelajaran (Sudaryanto: 2006). 

Buku ajar harus memiliki kualitas struktur isi dan kriteria kelayakan buku ajar 

yang baik. Buku ajar yang memiliki struktur isi yang baik dan memenuhi kriteria 

kelayakan sebuah buku ajar akan lebih mudah untuk dipaharni dan dimengerti. 

Pemahaman yang baik terhadap buku ajar memungkinkan terserapnya informasi 

pembelajaran secara maksimal. 

Dalam penulisan buku ajar banyak unsur-unsur yang hams diperhatikan. 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2010) menyatakan bahwa 

"unsur-unsur sebuah buku terdiri dari prakata, daftar isi, batang tubuh yang terbagi 

dalam bab ,atau bagian beserta tujuan instruksionalnya, dafiar pustaka, glosarium, 

indeks (sebaiknya)". Indeks tidak hams ada dalarn setiap buku tetapi hanya dianjurkan 

untuk menyertakannya. Indeks berisi daftar istilah yang ada dalam buku tersebut. 

Dalam penulisan buku ajar indikator yang hams diperhatikan adalah susunan tarnpilan, 

bahasa yang mudah, menguji pemahaman, stimulan, kemudahan dibaca, dan materi 

instruksional. 

Buku ajar memberikan manfaat dalam pernbelajaran. Sudaryanto (2006) 

menyatakan manfaat dari buku ajar bahwa "buku ajar dapat membantu guru 

melaksanakan kurikulum yang berlaku, menjadi pegangan dalam menentukan rnetode 

pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi pelajaran dan 

dapat digunakan pada tahun berikutnya". Suatu buku ajar yang baik harus dapat 

merangsang siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif. 



Jenis buku ajar yang dikembangkan adalah buku ajar tidak cetak. Buku ajar tidak 

cetak membuat kegiatan pembelajaran siswa lebih menarik dan menyenangkan. Buku 

tidak cetak adalah buku yang sifatnya digital berupa informasi yang benvujud teks atau 

gambar dengan berbagai macam bentukfile dan hanya dapat dibaca serta disimpan 

dalam media elektronik pendukung. Buku tidak cetak dapat berisikan suara, grafik, 

gambar, animasi, maupun movie sehingga informasi yang disajikan lebih kaya 

dibandingkan dengan buku cetak (Edy, 2008). 

Untuk menghasilkan bahan yang berkualitas penulis perlu memahami panduan 

tentang penulisan bahan ajar. Menurut Sulipan ada beberapa kegiatan penting yang 

perlu dilakukan oleh penulis adalah : mempelajari dan memahami standar kompetensi 

yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menulis bahan ajar; mempelajari dan 

memahami kurikulum hasil penjabaran standar kompetensi; memetakan materi yang 

akan ditulis dalarn bentuk satuan-satuan kumpulan materi yang akan menjadi judul 

bahan ajar; memahami formatlkerangka penulisan bahan ajar yang sesuai dengan 

proses pembelajaran; memaharni teknik penulisan termasuk penguasaan bahasa serta 

istilah yang sesuai dengan pengertian urnum maupun khusus bagi bidang tertentu. 

Disisi lain Sulipan juga mengemukakan persyaratan bahan ajar adalah : sesuai 

dengan tujuan pembelajaran; sesuai dengan pemakailpengguna bahan ajar; sesuai 

dengan bahasa dan istilah yang digunakan pada bidang yang dipelajari; sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dituntut dalam sebuah unit 

kompetensi/elemen; sesuai dengan sistem pembelajaran yang digunakan; dilengkapi 

dengan latihan pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai kompetensi 

tertentu; dilengkapi dengan ilustrasi yang memperjelas suatu uraian materi; memiliki 

layout yang menarik dan memperjelas pemahaman; memiliki kemasadjilidan yang 
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menarik. Disisi lain Depdiknas (2008) secara umum mengelompokkan evaluasi 

forrnatif bahan ajar atas empat bagian yaitu: kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan 

kegrafisan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa pernyataan. 

Kualitas dan keefektifan dari bahan ajar juga dapat ditentukan melalui kriteria 

tertentu. Menurut Chacon-Duque dalarn Siti Julaiha ada enam kriteria yang dapat 

digunakan untuk menilai efektivitas suatu bahan ajar. Keenam kriteria tersebut adalah 

kriteria hasiWpengaruh, validasi, efektivitas biaya, isi materi, strategi penyajian, dan 

pemakai. Dari keenarn kriteria yang berkaitan langsung dengan kualitas pembelajaran 

menurut prinsip belajar tuntas adalah kriteria isi materi dan strategi penyajian. 

Keberadaan bahan ajar sangat diperlukan di dalam kegiatan belajar- mengajar. 

Alangkah mantapnya guru melaksanakan kurikulum baru, bila dipersiapkan bahan ajar 

guru dan juga bahan ajar siswa. Bahan ajar guru meliputi buku pedoman umum dan 

buku pedoman khusus. Keduanya sebagai buku pegangan guru dalam memberi 

motivasi, mengembangkan kreasi, menggali potensi dalam proses pembelajaran kepada 

siswa didiknya. Bahan ajar siswa merupakan buku pegangan siswa sedapat mungkin 

menarik, menyenangkan, dan membawa mereka lebih bersemangat untuk belajar dan 

mempelajari (Djoko, S: 2004). 

Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor yang ada di luar individu adalah tersedianya bahan ajar yang memberi 

kemudahan bagi individu untuk mempelajarinya, sehingga menghasilkan belajar yang 

lebih baik (Cristina, D: 2004). Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 

penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran memberikan berbagai kemudahan bagi 

siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 































































Dalam bagian ini pengguna dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai untuk setiap bab. Tujuan pembelajaran berguna untuk memudahkan dalam 

mengkomunikasikan maksud kegiatan pembelajaran kepada siswa. Siswa dapat belajar 

secara mandiri, apabila telah mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. 

Bagian yang kedua dari menu bab adalah materi. Materi merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang hams dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bila diklik 

menu materi maka pada layar komputer akan tarnpil seperti Garnbar 8. 

7 Physical Quantities 
-- -1 and Measurement 

I Ph*a studia M u~&mnlal .bemation and q u a * r  m e a s u m t  Physics goak are to find 

) a  number af basks lamwhim regdab natural phemmenci~ and develop h r i e s  w k h  In predid i%e . . .  u%&W lEZZZC5 .-!:~= -:.3~--:- . . . - - ~ .  . -3irnr 

Garnbar 8. Tampilan Menu Materi 

Menu materi berguna untuk memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara sistematis, sehingga siswa mampu menguasai 

semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Material dilengkapi dengan animasi, dan 

video. Video dilink kan ke youtube agar web tidak berkerja lambat. 

Bagian yang ketiga pada bab adalah bagian review. Bagian Review merupakan 

suatu bentuk penyajian yang singkat dari bentuk aslinya. Tampilan menu bagian review 

terlihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Tampilan Menu Bagian Review 

Menu bagian review berguna untuk membantu siswa dalam membaca dan 

memahami sebuah buku dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat menghemat 

waktu. Menu bagian review berisikan kalimat-kalimat penting dari materi yang telah 

dibahas sebelumnya. Kalimat dibuat jelas dan ringkas. 

Bagian yang keempat dari bab adalah latihan penyelesaian masalah. Latihan 

penyelesaian masalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan pengulangan yang 

bertujuan untuk lebih memantapkan hasil belajar. Jika menu latihan penyelesaian 

masalah tersebut diklik oleh pengguna, maka akan terlihat seperti Gambar 10. 
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Gambar 10. Tampilan Menu Latihan Penyelesaian Masalah 



Menu latihan penyelesaian masalah berguna untuk mengembangkan 

kemampuan bepikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik secara 

individual maupun kelompok. Menu ini berguna untuk mendorong dan memperluas 

motivasi belajar para siswa. Siswa menulis langsung jawabannya ke dalam kotak yang 

telah tersedia. Setelah siswa selesai mengerjakan semua soal dalam latihan 

penyelesaian masalah, siswa mengirim langsung jawabannya ke komputer guru. 

Bagian terakhir dari menu bab adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan 

untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan 

yang jelas. Tampilan menu evaluasi dapat dilihat pada Garnbar 11. 

Ekz ~ ~ m d  wdth m r e m :  ~ u k d a  ware whose each ken@? is 12.61 and 5.L cm. The buildtng 
srea!insetdcm")b 

Ha*: TO measure a p a w  sheet hick, it b more armrate to use ... I I 

Garnbar 1 1. Tampilan Menu Evaluasi 

Menu evaluasi berguna untuk memberikan urnpan balik kepada guru sebagai 

dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan revisi program. 

Menu ini juga berguna untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar masing- 

masing siswa. Soal pada menu evaluasi berupa soal objektif yang be rjurnlah 20 soal. 

Soal pada menu evaluasi diacak, agar tidak ada siswa yang mencontek selarna 

mengerjakan soal. 



Bagian selanjutnya dari struktur buku ajar adalah glosarium. Glosarium adalah 

sebuah daftar kata khusus untuk mempermudah kita memahami istilah-istilah yang 

mungkin masih asing didengar. Tampilan glosarium diperlihatkan pada Gambar 1 2. 

11 Glossary 

Gambar 12. Tampilan Menu Glosarium 

Semua istilah lama maupun baru akan terus diperbaharui dan ditambahkan 

dalam dalam daftar kata. Warna latar dan tulisan dibuat menarik, sehingga membuat 

pengguna untuk lebih tertarik dengan buku ajar ini. Istilah yang ada di buku ajar ditulis 

miring, dan arti istilah dibuat dengan tulisan tidak miring. 

Bagian selanjutnya dari buku ajar adalah referensi. Referensi merupakan daftar 

yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit yang ditempatkan pada 

bagian akhir suatu karangan. Tarnpilan referensi diperlihatkan pada Gambar 13. 
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Garnbar 13. Tampilan Menu Refaensi 

Referensi didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau ha1 yang disusun 

berderet dari atas ke bawah. Pada referensi ini, kita dapat mengetahui keterangan- 

keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah yang digunakan dalam sebuah 

karangan atau buku. Referensi dibuat jelas dan menarik. 

Bagian terakhir dari buku ajar adalah apendik. Apendik merupakan catatan 

tambahan atau lampiran dalam sebuah buku. Terdapat 126 kata pada menu apendik 

Tampilan apendik diperlihatkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Tampilan Menu Apendik 



Pada buku ajar ini, dilengkapi dengan lampiran berupa terjemahan bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia dari kata-kata yang sering digunakan dalam buku ajar ini. 

Warna latar dan jenis tulisan dibuat menarik. Istilah dari buku ajar dibuat dengan 

tulisan miring. 

2. Kepraktisan dan Keefektifan Penggunaan Buku Ajar Berbasis Web Interaktif 

a. Kepraktisan Penggunaan Buku Ajar Fisika Berbasis Web interaktif 

Hasil uji kepraktisan menurut guru dianalisis berdasarkan instrumen lembaran 

uji kepraktisan menurut guru terhadap buku ajar. Berdasarkan lembaran uji kepraktisan 

menurut guru tersebut dianalisis empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah isi 

buku ajar, sajian dalam buku ajar, manfaat buku ajar bagi guru, dan peluang 

implementasi buku ajar. 

Pada setiap indikator terdapat pernyataan sehubungan dengan tanggapan guru 

terhadap buku ajar. Pernyataan pada setiap indikator memperoleh skor dari 1 - 5. 

Jumlah guru yang memberi tanggapan terhadap buku ajar adalah tiga orang, sehingga 

skor terendah untuk setiap pernyataan adalah 3 dan skor tertinggi adalah 15. Skor 

setiap pernyataan yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk nilai sehingga nilai 

terendah menjadi 20 dan nilai tertinggi menjadi 100. 

Sesuai dengan lembaran uji kepraktisan menurut guru, pada indikator pertama 

yaitu isi buku ajar terdapat enam pernyataan, yaitu: 1. Materi sudah sesuai dengan 

setiap standar kompetensi, 2. Materi sudah sesuai dengan setiap kompetensi dasar, 3. 

Materi yang disusun relevan untuk siswa kelas X semester 1,4. Secara substansi materi 

pada buku ajar sudah benar, 5. Materi pada buku ajar sudah mengandung nilai 

kontekstual, dan 6. Latihan dan evaluasi sesuai dengan kompetensi. Hasil kepraktisan 



isi buku ajar bewariasi dari 87 sampai 93. Nilai rata-rata kepraktisan isi buku ajar 

adalah 91. Hal ini berarti isi buku ajar berada pada kategori baik sekali. 

Indikator kedua yaitu sajian dalam buku ajar. Pada indikator ini terdapat lima 

pernyataan, yaitu: 1. Tujuan pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas, 2. Umtan 

penyajian dalam buku ajar sudah baik, 3. Pemberian motivasi pada buku ajar sudah 

baik, 4. Dalam buku ajar sudah terdapat interaktivitas, dan 5. Lnformasi pada buku ajar 

sudah lengkap. Hasil kepraktisan sajian dalam buku ajar semuanya 93. Nilai rata-rata 

kepraktisan sajian dalarn buku ajar adalah 93. Hal ini berarti sajian dalam buku ajar 

berada pada kategori baik sekali. 

Indikator ketiga yaitu manfaat buku ajar. Pada indikator ini terdapat enarn 

pernyataan yaitu: 1. Buku ajar dapat mengefisienkan waktu dalam mengajar, 2. Buku 

ajar dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 3. Buku ajar dapat digunakan untuk 

membuat pembelajaran interaktif, 4. Buku ajar dapat digunakan untuk memotivasi 

siswa, 5. Buku ajar dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, dan 

6. Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap Fisika. 

Hasil kepraktisan manfaat buku ajar bervariasi dari 87 sarnpai 93. Nilai rata-rata 

kepraktisan manfaat buku ajar adalah 91. Hal ini berarti manfaat buku ajar berada pada 

kategori baik sekali. 

Indikator keempat yaitu peluang implementasi buku ajar. Pada indikator ini 

terdapat enam pernyataan, yaitu: 1 .  Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemandirian siswa dalam belajar, 2. Buku ajar dapat digunakan sebagai sumber belajar 

tambahan bagi guru dan siswa, 3. Evaluasi dapat digunakan siswa untuk mengukur 

penguasaannya terhadap materi pelajaran, 4. Buku ajar dapat digunakan untuk kegiatan 



remedial dan pengayaan, 5. Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 

penguasaan guru dan siswa terhadap bahasa Inggris untuk Fisika, dan 6. Buku ajar 

dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan guru dan siswa terhadap komputer. 

Hasil kepraktisan peluang implementasi buku ajar bervariasi dari 87 sarnpai 100. Nilai 

rata-rata kepraktisan peluang implementasi buku ajar adalah 92,17. Hal ini berarti 

peluang implementasi buku ajar berada pada kategori baik sekali. 

Nilai setiap indikator buku ajar pada lembaran penilaian guru Fisika dapat 

ditentukan dari nilai rata-rata pernyataan yang terdapat pada setiap indikator. Hasil plot 

nilai rata-rata setiap indikator dengan indikator diperlihatkan pada Gambar 15. 

Gambar 15. Nilai Rata-Rata Setiap Indikator Penilaian Guru 
Terhadap Buku Ajar 

Berdasarkan data yang terdapat dalam Gambar 15 di atas dapat dijelaskan bahwa 

setiap indikator bervariasi antara 91,OO sarnpai 93,OO. Dari data tersebut dapat 

dinyatakan bahwa semua indikator sudah berada pada kategori sangat baik. Nilai 

terendah terdapat pada 2 indikator yaitu indikator isi buku ajar, dan manfaat buku ajar 

bagi guru. Nilai tertinggi terdapat pada indikator sajian dalarn buku ajar. 



Nilai hasil uji kepraktisan menurut guru terhadap buku ajar dapat ditentukan 

dengan mencari nilai rata-rata semua indikator. Nilai rata-rata yang didapatkan dari 

hasil uji kepraktisan menurut guru sebesar 91,79. Dari nilai tersebut dapat 

dikemukakan bahwa semua indikator buku ajar berada pada kategori sangat baik. 

Hasil uji kepraktisan menurut guru dapat menentukan kepraktisan desain buku 

ajar yang dihasilkan. Guru Fisika sebagai praktisi Fisika di sekolah memberikan 

penilaian tersendiri terhadap buku ajar. Berdasarkan nilai yang didapatkan dari uji 

kepraktisan menurut guru dapat disimpulkan bahwa desain buku ajar telah praktis 

menurut guru sebagai praktisi di sekolah. 

Berdasarkan instrumen uji kepraktisan dalam pembelajaran penggunaan buku 

ajar dapat dianalisis keterlaksanaan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Pada instrurnen 

uji kepraktisan dalam pembelajaran terdapat tiga belas aspek yang diamati selama 

pembelajaran Fisika. Semua aspek dianalisis selama tiga kali pertemuan dan 

dikelompokkan berdasarkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. 

Setiap aspek diberi nilai dari 1 - 4 sesuai dengan tingkat keterlaksanaannya yang 

diarnati oleh observer. Skor yang diperoleh dikonversi menjadi nilai, sehingga nilai 

terendah untuk setiap aspek adalah 25 dan nilai tertinggi adalah 100. Nilai 

keterlaksanaan setiap aspek dapat ditentukan dari nilai rata-rata keterlaksanaan selama 

tiga kali pertemuan. Nilai yang diperoleh setiap aspek dapat dibuatkan dalam gmfik. 

Aspek yang diamati ditempatkan pada surnbu x, sedangkan skor ditempatkan pada 

sumbu y pada sistem koordinat xy. 

Pada kegiatan pendahuluan terdapat empat aspek yang diamati. Keempat aspek 

tersebut yaitu: 1. Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk menghadapi 

pembelajaran, 2. Guru mereview materi pelajaran lalu yang berhubungan dengan 
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materi pelajaran yang akan dibahas dengan tanya jawab, 3. Guru memotivasi siswa 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari, dan 4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran. Hasil plot nilai rata-rata dan aspek yang diamati pada kegiatan 

pendahuluan dapat ditampilkan pada Gambar 1 6. 

Gambar 16. Nilai Rata-Rata Keterlaksanaan Buku Ajar pada 
Kegiatan Pendahuluan 

Berdasarkan Gambar 16 dapat dijelaskan nilai keterlaksanaan aspek yang diamati 

selama kegiatan pendahuluan. Nilai keterlaksanaan guru mempersiapkan siswa secara 

fisik dan psikis untuk menghadapi pembelajaran adalah 83,33; nilai keterlaksanaan 

guru mereview materi pelajaran lalu yang berhubungan dengan materi pelajaran yang 

akan dibahas dengan tanya jawab adalah 77,83; nilai keterlaksanaan guru memotivasi 

siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang akan dipelajari dalam pembelajaran adalah 83,33; dan nilai keterlaksanaan guru 

menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran adalah 91,67. 

Pada kegiatan pendahuluan, nilai terendah terdapat pada aspek guru memotivasi 

siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi 



yang akan dipelajari dalarn pembelajaran. Nilai tertinggi terdapat pada aspek guru 

menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Semua aspek pada kegiatan 

pendahuluan terlaksana dengan baik. 

Pada kegiatan inti terdapat enam aspek yang diamati. Keenam aspek tersebut 

yaitu: 1. Guru meminta siswa untuk mengamati dan memikirkan peristiwa Fisika 

melalui video dan animasi yang terdapat dalam buku ajar, 2. Guru meminta siswa 

menyampaikan hasil eksplorasi terhadap peristiwa Fisika melalui video dan animasi 

yang terdapat dalam buku ajar, 3. Guru mengorganisasikan siswa untuk bekerja dalam 

kelompok mengerjakan tugas yang terdapat dalam buku ajar, 4. Guru membimbing 

siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan tugas yang terdapat dalam buku 

ajar, 5. Guru memilih kelompok secara acak untuk mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, dan 6. Guru memberi wnpan balik terhadap proses dan hasil ke ja  

kelompok siswa dengan cara memberikan koreksi dan penguatan. Hasil plot nilai rata- 

rata dan aspek yang diamati pada kegiatan inti ditampilkan pada Gambar 17. 

Gambar 17. Nilai Rata-Rata Keterlaksanaan Buku Ajar pada 
Kegiatan Inti 



Berdasarkan Gambar 17 dapat dijelaskan nilai keterlaksanaan aspek yang 

diamati selama kegiatan inti. Nilai keterlaksanaan guru meminta siswa untuk 

mengamati dan memikirkan peristiwa Fisika melalui video dan animasi yang terdapat 

dalam buku ajar adalah 80,60; nilai keterlaksanaan guru meminta siswa menyampaikan 

hasil eksplorasi terhadap peristiwa Fisika melalui video dan animasi yang terdapat 

dalam buku ajar, adalah 77,75; nilai keterlaksanaan guru mengorganisasikan siswa 

untuk bekerja dalam kelompok mengerjakan tugas yang terdapat dalam buku ajar 

adalah 77,75; nilai keterlaksanaan guru membimbing siswa bekerja dalam kelompok 

untuk mendiskusikan tugas yang terdapat dalam buku ajar adalah 72,17, nilai 

keterlaksanaan guru memilih kelompok secara acak untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompoknya adalah 80,50; dan nilai keterlaksanaan guru memberi umpan 

balik terhadap proses dan hasil kerja kelompok siswa dengan cara memberikan koreksi 

dan penguatan adalah 72,25. 

Pada kegiatan inti, nilai terendah terdapat pada aspek guru membimbing siswa 

bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan tugas yang terdapat dalam buku ajar. 

Nilai tertinggi terdapat pada aspek guru meminta siswa untuk mengamati dan 

memikirkan peristiwa Fisika melalui video dan animasi yang terdapat dalam buku ajar. 

Dari enam aspek pada kegiatan inti terdapat lima aspek yang sudah terlaksana dengan 

baik. Satu aspek lainnya berada pada kategori terlaksana. 

Pada kegiatan penutup terdapat tiga aspek yang diamati. Ketiga aspek tersebut 

yaitu: 1 . Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran, 2. Guru 

menyampaikan tugas baca untuk materi selanjutnya, dan 3. Guru memberikan 

pekerjaan rurnah yang terdapat pada buku ajar. Hasil plot nilai rata-rata dan aspek yang 

diarnati pada kegiatan penutup dapat dilihat pada Gambar 18. 



Garnbar 18. Nilai Rata-Rata Keterlaksanaan Buku Ajar pada 
Kegiatan Penutup 

Gambar 18 menjelaskan nilai keterlaksanaan aspek yang diarnati selama 

kegiatan penutup. Nilai keterlaksanaan guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi pembelajaran adalah 88,92; nilai keterlaksanaan gum menyampaikan tugas baca 

untuk materi selanjutnya adalah 80,58; dan nilai keterlaksanaan guru memberikan 

pekerjaan rumah yang terdapat pada buku ajar adalah 72,17. 

Pada kegiatan penutup, nilai terendah terdapat pada aspek nilai keterlaksanaan 

guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat pada buku ajar. Nilai tertinggi 

terdapat pada aspek nilai keterlaksanaan guru membirnbing siswa untuk menyirnpulkan 

materi pembelajaran. Dari tiga aspek pada kegiatan penutup terdapat dua aspek yang 

sudah terlaksana dengan baik. Satu aspek lainnya berada pada kategori terlaksana. 

Berdasarkan nilai keterlaksanaan buku ajar pada setiap pertemuan dapat 

ditentukan nilai rata-rata keterlaksanaan yang menentukan kepraktisan penggunaan 

buku ajar dalam pembelajaran Fisika. Rata-rata nilai keterlaksanaan semua aspek 

berada pada rentangan 72,17 sarnpai 91,67. Skor terendah terdapat pada dua aspek 

yaitu guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat pada buku ajar dan tugas awal 



membaca materi yang akan dipelajari, dan guru membimbing siswa bekeja dalam 

kelompok untuk mendiskusikan tugas yang terdapat dalarn buku ajar, sedangkan skor 

tertinggi terdapat pada satu aspek yaitu guru menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran. Dari data tersebut didapat nilai keterlaksanaan buku ajar sebesar 

79,91. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku ajar praktis digunakan dalam 

pembelajaran Fisika. 

b. Efektivitas Penggunaan Buku Ajar Berbasis Web Interaktif 

Keefektifan buku ajar dapat dilihat dari hasil tes belajar siswa. Sebelum 

menganalisis hasil belajar siswa, perlu ditentukan validitas dan reliabilitas tes yang 

diberikan kepada siswa. Validitas tes akan menentukan tingkat kesahihan tes yang 

telah dilakukan. Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka koefisien korelasi (r). 

Untuk menentukan validitas tes digunakan rumus korelasi Pearson yang sering dikenal 

dengan korelasi product moment. Dari perhitungan didapatkan nilai r antara pretes 

dengan postes sebesar 0,83. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikemukakan bahwa tes 

yang digunakan pada penelitian ini mempunyai validitas yang tinggi. 

Reliabilitas tes yang menyatakan keandalan sebuah tes dinyatakan dengan 

koefisien reliabilitas (r). Nilai r yang didapat dari perhitungan adalah sebesar 0,83. 

Angka ini menyatakan bahwa tes yang telah dilaksanakan memiliki tingkat reliabilitas 

yang tinggi. Hasil belajar siswa yang dianalisis adalah hasil belajar sebelum dan 

sesudah penggunaan buku ajar. Data tes hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

penggunaan pembelajaran elektronik dalam bentuk buku ajar berbasis web interaktif 

berbahasa Inggris diperlihatkan pada Tabel 1. 



Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Nilai Pretes dan Postes 

Berdasarkan data Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa siswa yang mengikuti pretes 

tiga puluh satu orang dan siswa yang mengikuti postes tiga puluh dua orang. Nilai rata- 

rata pretes 37,12 dan nilai rata-rata postes 7 1 $5. Berdasarkan data yang didapatkan, 

terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah penggunaan buku ajar. 

Nilai standar deviasi yang didapatkan dari kedua tes hasil belajar menunjukkan bahwa 

kemarnpuan siswa secara umum tidak jauh menyimpang dari nilai rata-rata. Nilai 

standar deviasi pretes dan postes yang harnpir sama menjelaskan bahwa kenaikan nilai 

rata-rata kelas juga diikuti oleh kenaikan nilai siswa secara individu. 

Dengan analisis regresi linear menggunakan software minitab dapat ditentukan 

bentuk hubungan antara hasil pretes dengan hasil postes. Bentuk persamaan linear dari 

hubungan nilai awal dengan nilai akhir dan nilai koefisien determinasi 2 masing- 

masing didapatkan dalam bentuk 



Nilai koefisian korelasi dari hubungan nilai postes dan pretes siswa didapatkan 

dari nilai koefisien korelasi r = 0,828. Untuk mengetahui perbedaan antara hasil pretes 

dengan hasil postes dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dari desain eksperimen 

sebelurn dan sesudah perlakukan. Dengan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata 

berkorelasi didapatkan nilai t hasil perhitungan adalah 

Melalui uji t didapatkan nilai th = 23,52. Disisi lain untuk derajat kebebasan dk 

= 61 untuk uji satu pihak dengan taraf kepercayaan 95 % didapatkan nilai t, = 2,OO. 

Berarti nilai t hasil perhitungan lebih besar dari nilai t pada tabel. Analisis ini 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar sebelum dan 

sesudah penggunaan buku ajar berbasis web interaktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan buku ajar berbasis web interaktif efektif dalam pembelajaran menurut 

standar proses yang ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar sesudah dan 

sebelum perlakuan. 

3. Pengaruh Penggunaan Buku Ajar Berbasis Web Interaktif 

Data tentang hasil belajar fisika siswa kelas eksperirnen dan kelas kontrol 

diperoleh setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui tes akhir berbentuk tes 

objektif dengan jumlah soal 20 buah. Pada kelas eksperimen jumlah siswanya 

sebanyak 30 orang. Hasil belajar Fisika siswa setelah diberikan perlakuan dengan 

penggunaan buku ajar berbasis web interaktif diperoleh nilai tertinggi 90, dan nilai 



terendah 55. Pada kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Hasil belajar 

siswa tanpa menggunakan buku ajar berbasis web interaktif diperoleh nilai tertinggi 85 

dan nilai terendah 50. Gambaran hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

terdistribusi pada Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi Nilai Ranah Kognitif Kedua Kelas Sarnpel 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa hasil tes akhir di kelas eksperimen yang dominan 

yaitu pada nilai 75 dengan jumlah siswa 7. Hasil tes akhir di kelas kontrol yang 

dominan yaitu pada nilai 70 dengan jumlah siswa 9 orang. Dari data skor hasil belajar 

tes akhir dilakukan perhitmgan terhadap skor rata-rata, sitnpangan bakti (S), dan 

varians (s*) kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut didapat dari analisis 

deskriptif seperti tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen 

No 

1 

2 

3 

Parameter Deskriptif 

N 

Mean 

Median 

Pretes 

30 

64,50 

6 1,OO 

Postes 

30 

76,50 

77,50 



Dari Tabel 5 terlihat bahwa nilai rata-rata postes dan pretes hasil belajar siswa 

pada ranah kognitif kelas eksperirnen masing-masing 76,50 dan 64,50. Pada kelas 

kontrol tidak menggunakan buku ajar berbasis web interaktif. Pada akhir kegiatan pada 

kelas kontrol diberikan tes untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran. Data hasil analisis statistik deskriptif kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Analisis Statistik Deskriptif Kelas Kontrol 



Dari Tabel 6 terlihat bahwa nilai rata-rata pretes dan postes siswa adalah 61,70 

dan 71,33. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada ranah kognitif kelas eksperimen 

lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Nilai simpangan baku kelas eksperimen lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan nilai simpangan baku kelas kontrol, artinya nilai pada 

kelas eksperimen lebih bervariasi dibanding dengan nilai pada kelas kontrol. 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data hasil belajar kelas sampel 

terdistribusi normal. Pada uji normalitas, digunakan uji Lilliefors terhadap nilai tes 

hasil belajar pada kedua kelas sampel. Berdasarkan uji normalitas kelas eksperirnen 

dan kelas kontrol diperoleh harga Lo dan L, pada taraf nyata 0,05 untuk n=32 dan n=3 1 

seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kelas Sampel pada Ranah Kognitif 

9 

Data pada Tabel 7 untuk kelas eksperimen diperoleh Lo sebesar 0,095 dan L, 

sebesar 0,16 1. Disisi lain pada kelas kontrol diperoleh Lo sebesar 0,105 dan L, sebesar 

0,161. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Lo untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

kurang dari nilai L,. Ini berarti data pada kedua kelas terdistribusi normal. Perhitungan 

lengkap uji normalitas dapat dilihat pada Lampiran. 

Maksimum 
95,OO 

Kelas 

Eksperimen 

Kontrol 

a. Hasil Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data hasil belajar kelas sampel 

mempunyai varians yang homogen atau tidak. Pada uji homogenitas digunakan uji F. 

85,OO 

N 

30 

3 0 

a 

0,05 

0,05 

Lo 

0,095 

0,105 

Lt 

0,161 

0,161 

Keterangan 

Normal 

Normal 



Setelah dilakukan perhitungan pada kedua kelas sarnpel diperoleh hasil seperti terlihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Kelas Sampel pada Ranah Kognitif 

Data pada Tabel 6 untuk kedua kelas dengan a = 0,05 tampak bahwa Fhihrng 

untuk kedua kelas adalah 1,612 sedangkan untuk FTakl adalah 1,85. Hal ini 

menunjukkan Fhihrng kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil dari FTobel 

(F,,ih,ng<FTabe,). Berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang 

homogen. Untuk lebih jelas uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran 1 1 .  

Kelas 

Eksperimen 

Kontrol 

b. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Hasil uji normalitas dan uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol 

didapatkan bahwa data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut 

terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Untuk pengujian 

hipotesisnya digunakan uji-t. Langkah-langkah uji hipotesis ini dapat dilihat pada 

Lampiran. Perhitungan uji hipotesis ini disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Kelas Sampel Pada Ranah Kognitif 

a 

0,05 

Pada kelas eksperimen dengan jumlah siswa 30 orang didapatkan nilai rata-rata 

76,50, varians 105,43 1 dan simpangan baku 10,268. Pada kelas kontrol dengan jumlah 

siswa 30 orang didapatkan nilai rata-rata 71,33, varians 65,403 dm simpangan baku 

Fhitung 

1,612 

Kelas 

Eksperimen 

Kontrol 

9 
105,43 1 

65,403 

F~~be l  

1,85 

N 

30 

30 

Kesimpulan 

Homogen 

S 

10,268 

8,087 

- 
X 

76,50 

71,33 

t h 

2,166 

tt 

2,OO 



8,087. Untuk menentukan hitung digunakan persamaan 9. Dari hasil perhitungan 

didapatkan nilai t h  = 2,17. Harga f, dapat ditentukan dari tabel distribusi t. Untuk 

jumlah siswa pada kelas eksperimen 30 orang dan jumlah siswa kelas kontrol30 orang 

didapatkan derajat kebebasan 58. Pada taraf nyata 0,05 dan derajat kebebasan 58 

didapatkan harga t, = 2,OO. 

Berdasarkan data yang didapatkan dapat dikernukakan bahwa th > t,, 2,166 > 

2,OO. Ini berarti bahwa hitung berada di luar daerah penerimaan &. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar pada aspek 

kognitif siswa dalam pembelajaran fisika menggunakan buku ajar elektronik dengan 

yang tidak menggunakan buku ajar elektronik. 

Perbedaan hasil belajar menunjukkan adanya pengaruh penggunaan buku ajar 

elektronik dalam pembelajaran langsung terhadap hasil belajar pada ranah kognitif. 

Hal ini diyakini karena kedua kelompok siswa sebelurn perlakuan memiliki 

kemarnpuan yang sama Dengan dernikian disimpulkan bahwa penggunaan buku ajar 

elektronik dalam pembelajaran langsung memberikan pengaruh yang berarti terhadap 

hasil belajar pada ranah kognitif siswa kelas X R-SMA-BI Lubuk Alung. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan ha i l  

penelitian ini. Hasil penelitian pertama adalah hasil validasi terhadap buku ajar fisika 

berbasis web interaktif termasuk tinggi dengan nilai rata-rata 84,17. Buku ajar ini 

terdiri dari lima bab yaitu besaran fisika dan pengukurannya, penjumlahan vektor, 

gerak lurus dan aplikasi, gerak melingkar dan aplikasi, hukum Newton dari gerak dan 

aplikasi. Pada setiap bab terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, bagian 



review, latihan pemecahan soal, dan evaluasi. Hal ini te rjadi karena lembar uji validitas 

disusun berdasarkan kriteria bahan ajar berbasis ICT yang terdiri dari empat kaategori 

yaitu: kelayakan isi buku ajar, penggunaan bahasa dalam tulisan, penyajian materi 

pembelajaran dalam buku ajar, kegrafisan dalam modul, dan kelengkapan buku ajar . 

Disamping itu, pengembangan buku ajar berbasis web interaktif dilakukan dengan 

memasukkan komponen multimedia interaktif seperti teks, garnbar, animasi, dan video 

sehingga membuat buku ajar lebih interaktif dan menarik. 

Hasil penelitian kedua adalah penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif 

dalam bahasa Inggris adalah praktis dalam pembelajaran baik dari hasil penilaian guru 

maupun hasil observasi di kelas. Penggunaan buku ajar interaktif juga efektif dalam 

pembelajaran menurut standar proses. Hal ini terjadi karena dalam buku ajar berbasis 

web interaktif telah dilengkapi dengan panduan bagi pengguna sehingga pengguna 

lebih terrarah dan terbimbing dalam menggunakan buku ajar ini. Disamping itu, buku 

ajar berbasis web interaktif juga memasukkan komponen multimedia interaktif seperti 

teks, gambar, animasi, dan video. Dengan cara ini membuat buku ajar berbasis web 

interaktif sehingga lebih interaktif dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ketiga adalah penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif 

dalam bahasa Inggris memberikan pengamh yang berarti terhadap hasil belajar siswa 

kelas X R-SMA-BI. Hal ini terjadi karena pada buku ajar juga dilengkapi dengan 

panduan penggunaan buku ajar sehingga pengguna dapat mengoperasikan buku ajar 

dalam pembelajaran dengan baik. Disamping itu, pengguna juga dapat masuk kepada 

setiap bagian dari buku ajar berbasis web interaktif dengan mengklik tanda-tanda yang 

terdapat dalarn buku ajar. Buku ajar memberikan peluang kepada siswa untuk 

mempelari materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, menerapkan 

penguasaan terhadap materi melalui latihan, dan mengerjakan evaluasi pembelajaran 



secara interaktif. Dengan cara ini memungkinkan siswa dapat mengukur 

kemampuannya dan mendapatkan umpan balik dalam belajar menggunakan buku ajar 

ini. Dengan cara ini penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. 

Adanya keunggulan buku ajar berbasis web interaktif ini menyebabkan perbedaan yang 

berarti antara hasil belajar siswa setelah dan sebelum mendapat perlakuan. 

Dalam pengembangan buku ajar berbasis web interaktif ini masih ada 

keterbatasan dan kelemahan. Secara umum ada empat keterbatasan dan kelemahan 

yaitu: materi pembelajaran fisika masih untuk satu semester, langkah penelitian dan 

pengembangan yang diterapkan baru delapan delapan, beberapa fasilitas pada software 

moodle belum digunakan, dan adanya kendala jaringan internet. 

Keterbatasan pertarna adalah materi pada buku ajar berbasis web interaktif yang 

dikembangkan masih terbatas. Dalam buku ajar berbasis web interaktif dibuat baru 

untuk kelas X semester 1. Altematif pemecahan masalah adalah dengan 

mengembangkan buku ajar berbasis web interaktif untuk materi pembelajaran kelas X 

semester 2, kelas XI, dan kelas XI. 

Keterbatasan kedua adalah langkah penelitian dan pengembangan yang 

diterapkan masih delapan langkah. Kedelapan langkah tersebut yaitu mengenal potensi 

dan masalah, mengumpulkan informasi, mendesain produk bahan ajar, memvalidasi 

hasil desain, merevisi hasil desain, melalukan uji coba terbatas, merevisi produk, 

melakukan uji coba pemakaian, dan merevisi produk. Menurut Sugiyono ada sepuluh 

langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian dan pengembangan. Sebagai alternatif 

pemecahan masalahnya adalah melanjutkan langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan untuk menghasilkan buku ajar berbasis web interaktif yang lebih 

berkualitas dan terpakai dalam pembelajaran. 



Keterbatasan ketiga adalah belum optimalnya pemanfaatan fasilitas yang 

terdapat pada software moodle. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan keterampilan 

dan pengalaman dalam penggunaan software moodle. Sebagai alternatif pemecahan 

masalah yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan fasilitas pada software 

moodle seperti chats, forums, survey, dan sebagainya sehingga menyebabkan buku ajar 

lebih menarik dan fleksibel penggunaannya dalam pembelajaran. 

Keterbatasan dan kendalan keempat jaringan internet. Jaringan intemet yang 

terputus dan lambat menyebabkan kendala dalam penggunaan buku ajar berbasis web 

interaktif dalam pembelajaran. Akibatnya adalah penggunaan buku ajar berbasis web 

interaktif belum optimal dalam pembelajaran. Sebagai alternatif solusi yang dapat 

dilakukan adalah menambah kapasitas intemet atau menggunakan modem dengan 

kemampuan yang lebih cepat. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesirnpulan 

Berdasarkan hasil penelitian clan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil validitasi terhadap buku ajar fisika berbasis web interaktif &lam bahasa 

Inggris termasuk termasuk tinggi. Nilai rata-rata validasi buku ajar berbasis website 

dari tenaga ahli adalah 84,17. Buku ajar terdiri dari pendahuluan berisikan 

gambaran singkat mengenai buku ajar. Ada 5 bab yang terdapat pada buku ajar 

berbasis website, yaitu besaran fisika dan pengukurannya, penjurnlahan vektor, 

gerak lurus dan aplikasi, gerak melingkar dan aplikasi, hukum Newton dari gerak 

dan aplikasi. Pada setiap bab terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

bagian review, latihan pemecahan soal, dan evaluasi. 

2. Penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalam bahasa Inggris adalah 

praktis dalarn pembelajaran menurut standar proses yang ditandai dengan ~ l a i  rata- 

rata oleh guru sebagai praktisi adalah 91,79 dan nilai rata-rata keterlaksanaan di 

kelas adalah 79,91. Penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalarn 

bahasa Inggris adalah efektif dalam pembelajaran menurut standar proses yang 

ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar siswa yang berarti antara sesudah 

dan sebelum penggunaan buku ajar fisika berbasis web. 

3. Penggunaan buku ajar fisika berbasis web interaktif dalam bahasa Inggris 

memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil belajar siswa kelas X R-SMA-BI 

Lubuk Alung yang ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar fisika siswa yang 



berarti antara pembelajaran yang menggunakan buku ajar fisika berbasis web 

interaktif dengan dengan yang tidak. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan keterbatasan yang ditemukan dalam 

penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru fisika dapat menggunakan buku ajar berbasis web interaktif sebagai bahan 

ajar pelengkap untuk meningkatkan keaktifan, motivasi, dan hasil belajar siswa. 

2. Siswa dapat menggunakan buku ajar berbasis web interaktif untuk menambah 

sumber belajar, meningkatkan keaktifan dan kemandian dalam belajar, dan 

meningkatkan penguasaan terhadap materi pembelajaran fisika. 

3. Materi pembelajaran dalam buku ajar berbasis web interaktif dibuat untuk kelas X 

semester 1. Sebagai tindak lanjut penelitian adalah pengembangan buku ajar 

berbasis web interaktif untuk materi pembelajaran fisika kelas X semester 2, kelas 

XI, dan kelas XII. 

4. Langkah penelitian dan pengembangan yang diterapkan dalam penelitian masih 

delapan langkah. Pengembangan buku ajar berbasis web interaktif masih dapat 

dilanjutkan dengan menyempurnakan dan menggunakan produk buku ajar melalui 

penerapan langkah penelitian dan pengem bangan yang lainnya. 

5.  Penggunaan buku ajar berbasis interaktif belum optimal dalam pembelajaran 

menurut standar proses disebabkan oleh kendala jaringan internet. Karena itu 

peningkatan kapasitas dan kemarnpuan jaringan internet untuk mendukung 

penerapan pembelajaran elektronik di sekolah perlu dilakukan. 
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13 

14 

1 1 3  
1 

Cara penulisan persamaan Fisika dalam tulisan 
Cara mengilustrasikan suatu peristiwa atau konsep 
Fisika 
Kejelasan informasi dari buku ajar 
Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien dalam 
buku ajar 
Kesesuaian bahasa Inggris yang digunakan dalam 
buku ajar dengan bahasa Inggris yang baku 
Kebenaran grammar yang digunakan dalam buku ajar 

C 
1 
2 
3 
4 
5 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
E 
1 

4 

5 
1 2 2  

1 2 2  

1 3 1  

2 15 
5 

10 

10 

5 

3 

3 

3 
PENYAJIAN BUKU AJAR 

4 
16 

20 
8 

8 

12 

Kejelasan tujuan pembelajaran 
Urutan penyajian dalam buku ajar 
Pemberian motivasi pada buku ajar 
Interaktivitas yang terdapat dalam buku ajar 
Kelengkapan informasi pada buku ajar 

1 

1 4  
3 

1 
KEGRAFISAN BUKU AJAR 

2 
4 

1 1 3  
4 

2 

- 3 

Tampilan menu utarna pada buku ajar 
Jurnlah pilihan menu utama pada buku ajar 
Kelengkapan tarnpilan pada menu utama buku ajar 
Tata letak menu pilihan pada buku ajar 
Isi tarnpilan setiap menu pilihan 
Daya tarik tampilan menu utama 
Tampilan gambar, animasi, dan video 
Penggunaan font dalam tulisan (jenis dan ukuran) 

4 
8 
16 
4 
16 

2 
2 
4 
5 
5 

2 2 1  
3 

1 2 2  

3 
3 
1 

2 

20 
15 

15 
5 

KELENGKAPAN BUKU AJAR 
Ketercakupan komponen dari sebuah buku ajar 

15 
15 
5 

10 
10 3 

8 
8 
16 
20 
20 

6 8 5  
12 
8 

1 2 1 3 1  1 8 1 1 5  



2 

3 

4 

5 

Keterintegrasian dari setiap komponen dalarn buku 
ajar 
Kemudahan user untuk memasuki situs yang telah 
disediakan 
Kemudahan user mengakses setiap menu pilihan 
melalui komputer 
Tingkat interaktivitas yang terdapat pada buku ajar 

1 

3 

2 2 1  

4 

1 3 1  

2 

2 

3 

22 

19 

18 

20 

12 

6 8 5  

16 

12 

8 8 

76 

72 

80 

10 

5 



Lampiran 4.a. Analisis Hasil Uji Kepraktisan Menurut Guru 
I No 1 Pernyataan I SS I S I N I TS ISTSI Skor Bobot I Bobot I Nilai 

A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

B 
1 
2 
3 
4 
5 1 Informasi pada buku ajar sudah lengkap 1 2 1 1 1  

IS1 BUKU AJAR 

Urutan penyajian dalam buku ajar sudah baik 
Pemberian motivasi pada buku ajar sudah baik 
Dalam buku ajar sudah terdapat interaktivitas 

C 
1 
2 
3 

13,67 
14 
14 
14 
14 
13 
13 

14,OO 
14 

1101 4 1 

4 
5 

6 

91,OO 
93 
93 
93 
93 
8 7 
87 

93,OO 
93 

4 
4 
4 
4 
8 
8 

2 
2 
2 

1 14 1 9 3  

SAJIAN DALAM BUKU AJAR 
Tujuan pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas 1 2 1 1 1  1 1 0 1 4  1 

10 
10 
10 
10 
5 
5 

Materi sudah sesuai dengan setiap standar kompetensi 
Materi sudah sesuai dengan setiap kompetensi dasar 
Materi yang disusun relevan untuk siswa kelas X semester 1 
Secara substansi materi pada buku ajar sudah benar 
Materi pada buku ajar sudah mengandung nilai kontekstual 
Latihan dan evaluasi telah sesuai dengan kompetensi 
pembelajaran sudah dinyatakan dengan jelas 

MANFMT BUKU AJAR BAG1 GURU 

interaktif 
Buku ajar dapat digunakan untuk memotivasi siswa 
Buku ajar dapat digunakan untuk membuat pembelajaran 
lebih menarik 
Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
penguasaan siswa terhadap Fisika 

1 
1 
1 

13,67 
14 
14 
14 

Buku ajar dapat mengefisienkan waktu dalam mengajar 
Buku ajar dapat mengaktifkan siswa belajar 
Buku ajar dapat digunakan untuk membuat pembelajaran 

2 
2 
2 
2 
1 

91,OO 
93 
93 
93 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 2  

10 
10 
10 

2 
2 
2 

1 
2 

1 2  

4 
4 
4 

10 
10 
10 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

10 
5 

5 

14 
! 4 
14 

93 
93 
93 

4 
8 

8 

14 
13 

13 

93 
87 

87 



D 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

PELUANG IMPLEMENTASI BUKU AJAR 13,83 
14 

14 

13 

13 

14 

15 

Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
kemandirian siswa dalam belajar 
Buku ajar dapat digunakan sebagai sumber belajar 
tambahan bagi guru dan siswa 
Evaluasi dalarn buku ajar dapat digunakan siswa untuk 
mengukur penppasaannya terhadap materi pelajaran 
Buku ajar dapat digunakan untuk kegiatan remedial d m  
pengayaan 
Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
penguasaan guru dm siswa terhadap bahasa Inggris untuk 
Fisika 
Buku ajar dapat digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan guru d m  siswa terhadap komputer 

92.17 
93 

93 

8 7 

8 7 

93 

100 

2 

2 

2 

3 

10 

10 

5 

5 

10 

15 

1 

1 

1 2  

1 2  

1 

4 

4 

8 

8 

4 



Lampiran 4.b. Analisis Hasil Uji Kepraktisan Menurut Siswa 

No 

a 

Aspek yang Diamati 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru menyiapkan siswa secara fisik dan psikis untuk 1 3 1 3 1 4 / 3,33 1 83,33 / Terlaksana dengan 

b 

d Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 3,33 3,67 I I 9 1,67 Terlaksana dengan / 1 1 / 3367 1 1 baik 

c 

1 
Skor 

menghadapi pembelajaran 
Guru mereview materi pelajaran lalu yang berhubungan dengan 
materi pelajaran yang akan dibahas dengan tanya jawab 

I I peristiwa Fisika melalui video dan animasi yang terdapat dalam I 1 I I I I baik 

Guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan yang berhubungan dengan materin yang akan di 
pelajari 

a 

2 
Skor 

2,67 

Kegiatan Inti 
Guru meminta siswa untuk mengamati dan memikirkan 1 2,67 1 3,33 1 3,67 1 3,22 1 80,60 1 Terlaksana dengan 

3 

b 

3 
Skor 

3 

3,33 

buku ajar 
Guru meminta siswa menyampaikan hasil eksplorasi terhadap 
peristiwa Fisika melalui video dan animasi yang terdapat dalarn 
buku aiar 

c 

d 

e 

Rata-Rata 
Skor 1 Nilai 

3,67 

3,33 

3 

Keterangan 

3,67 

3 

a 

buku ajar 
Guru meminta siswa menyajikan pembahasannya satu orang 
setiap kelompok secara bergantian di depan kelas 

3,11 

3,33 

3,33 

Guru mengorganisasikan siswa untuk bekerja dalam kelompok 
mengerjakan tugas yang terdapat dalam buku ajar (elaborasi) 
Guru membimbing siswa bekerja dalam kelompok untuk 
mendiskusikan tugas atau kuis interaktif yang terdapat dalam 

3,33 

3 

2,67 

2,33 

3 

77,83 
bai k 
Terlaksana dengan 
baik 

83,33 

3,33 

Terlaksana dengan 
baik 
Terlaksana 

I 

3,33 

Terlaksana dengan 
bai k 

3,11 

2,89 

3,11 

77,75 

72,17 

3,33 

77,75 

3,22 

Terlaksana dengan 
baik 

80,50 Terlaksana dengan 
baik 



f 

a 

b 

c 

Guru memberi urnpan balik terhadap proses dan hasil kerja 
kelompok siswa dengan cara memberikan koreksi dan penguatan 
(konfirmasi) 

2,33 

Kegiatan Penutup 

3 3,67 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 
pembelajaran 
Guru menginformasikan tugas baca untuk materi selanjutnya 

Guru memberikan pekerjaan rumah yang terdapat pada buku 
ajar dan tugas awal dalam bentuk membaca materi yang akan 
dipelajari 

2,90 

3 

2,67 

2,33 

72,25 

3,67 

3,33 

3 

Terlaksana 

4 

3,67 

3,33 

3,56 

3,22 

2,89 

88,92 

80,58 

72,17 

Terlaksana dengan 
baik 
Terlaksana dengan 
baik 
Terlaksana 



Lampiran 5. Uji Efektivitas Buku Ajar Melalui Nilai Pretes dan Postes Siswa 





Lampiran 6. Hasil Belajar Siswa Pada Kelas Eksperimen 



Lampiran 7. Hasil Belajar Siswa Pada Kelas Kontrol 



Lampiran 8. Analisis Tes Akhir Kelas Sampel pada Ranah Kognitif 

1. Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Sampel 

Tabel 1 la. Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Sampel 

Dari tabel di atas didapati harga Lo = 0,095 

Untuk N = 30 pada taraf nyata a = 0,05 harga LkI = 0,161 

Karena didapatkan harga Lo < Lt dirnana 0,095 < 0,161 dengan demikian sampel 

pada penelitian ini terdistribusi Normal. 



2. Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Kontrol 

Tabel 1 1 b. Uji Normalitas Tes Akhir Kelas Kontrol 

Dari tabel di atas didapati harga = 0,105 

Untuk N = 30 pada taraf nyata a = 0,05 harga = 0,16 1 

Karena didapatkan harga Lo < Lt dimana 0,105 < 0,16 1 dengan demikian sarnpel 

pada penelitian ini terdistribusi Normal. 



3. Uji Homogenitas Tes Akhir Kelas Sampel 

Tabel 1 I c. Uji Homogenitas Tes Akhir Kelas Sarnpel 

varians terbesar S: 105.431 
Fh = - - -  - - =1,612 

uarians terkecil S: 65,403 

Kelas 

Eksperimen 

Kontrol 

dk pembilang = n pernbilang - I dk penyebut = n penyebut - 1 

=30-1 ~ 3 0 - 1  

= 29 = 29 

Ftabel pada taraf nyata 0,05 dengan dk 29 : 29 adalah 1,85 

Karena Fhilung < Ftabel dimana 1,61 < 1.85 , maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok data merniliki varians yang homogen. 

n 

30 

3 0 

- 
X 

76,50 

71,33 

S 

10,268 

8,087 

s2 

105,43 1 

65,403 



4. Uji Hipotesis Tes Akhir Kelas Sampel 

Kedua populasi terdistribusi normal dan mempunyai varians yang 

homogen, maka untuk uji hipotesis digunakan rumus uji-t . 

Diketahui : 

XI = 76,50 

n, = 30 

ST = 105,43 1 



- XI - X2 - 76,50-71,33 - - - 5,17 t hitung - rn 2,3863 
= 2,166 

S -+- 
4.1 nz 

9,242 1 - t  
430 3C 

Pada taraf nyata n = 0,05 dan dk = 58 dari tabel terdistribusi t diperoleh f(()975;58) = 

2,OO. Kriteria penerimaan Ho jika -t!,+,< t < t,,;=? atau -2,OO < t < 2,OO. Karena . - 

hitung = 2,79 berada di luar daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan hipotesis 

kerja Hi diterima, berarti penggunaan buku ajar elektronik dalam pengajaran langsung 

memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa kelas X 

R-SMA-BI Lubuk Alung. 
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