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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF DENGAN PROGRAM LCDS
UNTUK MATERI POKOK LISTRIK STATIS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh

Sari Retno Wulandari

Penelitian pengembangan berupa modul interaktif dengan program Learning

Content Development System (LCDS)  materi pokok Listrik Statis SMA bertujuan

untuk menghasilkan produk berupa modul interaktif dengan program LCDS untuk

materi pokok Listrik Statis SMA serta mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan

kemanfaatan, dan keefektifan produk. Tahapan pengembangan modul interaktif

menggunakan prosedur pengembangan menurut Suyanto & Sartinem (2009)

meliputi analisis kebutuhan, identifikasi sumber daya, identifikasi spesifikasi

produk, pengembangan produk, uji internal oleh ahli, uji eksternal oleh pengguna,

dan produksi akhir

Hasil uji internal diperoleh beberapa saran perbaikan dan modul interaktif yang

dikembangkan dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil uji

eksternal menunjukkan bahwa kualitas modul interaktif dari segi kemenarikan
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tergolong baik, kemudahan tergolong sangat mudah, kemanfaatan tergolong

sangat bermanfaat, dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu

77,1% siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran untuk ranah kognitif, 85,7%

untuk ranah afektif, dan 88,6% untuk ranah psikomotor. Hal ini menunjukkan

bahwa modul interaktif menarik, sangat mudah, sangat bermanfaat, dan

dinyatakan efektif digunakan sebagai media pembelajaran karena penggunaan

modul dapat menuntaskan hasil belajar siswa dengan baik.

Kata kunci: Listrik statis, Learning Content Development System (LCDS), dan
modul interaktif
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi pada masa ini berkembang dengan sangat pesat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak yang sangat

besar bagi kehidupan manusia. Salah satu bidang yang memanfaatkan dampak

dari perkembangan teknologi dan informasi adalah bidang pendidikan. Di era

yang modern sudah banyak guru yang memanfaatkan perkembangan teknologi

dan informasi dalam pembelajaran, misalnya memanfaatkannya sebagai media

pembelajaran untuk menyampaikan konten pembelajaran kepada peserta

didik. Seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi

informasi yang dapat dimanfaatkannya sebagai bekal untuk menciptakan

pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik akan merasa senang

mengikuti pembelajaran dan mudah memahami konten pembelajaran.

Berdasarkan observasi proses pembelajaran fisika di kelas XII IPA 2 SMA

Muhammadiyah 02 Bandarlampung, sebanyak 80% siswa di kelas tersebut

menyatakan bahwa mereka sulit dalam memahami materi-materi fisika.

Terdapat 30% siswa yang menyatakan cepat bosan ketika pembelajaran fisika

berlangsung. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa siswa kelas

XII IPA 2 SMA Muhammadiyah 02 Bandarlampung mengalami kesulitan
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dalam pembelajaran fisika. Hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan

salah satu guru fisika SMA Muhammadiyah 02 Bandarlampung yang

menyatakan bahwa siswanya antusias ketika pembelajaran fisika berlangsung,

hanya beberapa siswa yang tidak antusias. Guru juga menyatakan bahwa siswa

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan mampu menjawab

pertanyaan-pertanyaan dengan baik, namun ketika pada sesi tanya jawab

dengan guru tersebut, masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan

dalam memahami materi-materi fisika. Hal ini mungkin disebabkan karena

kurang beragamnya media pembelajaran yang digunakan.

Media pembelajaran bermacam-macam bentuknya, seperti media berbasis

manusia (guru), media berbasis cetakan (buku dan LKS), media audio visual

(video dan film), media berbasis komputer dan (video interaktif). Media

pembelajaran sangat berguna dalam pembelajaran, karena dengan penggunaan

media pembelajaran akan memberikan manfaat serperti, kegiatan

pembelajaran menjadi lebih menarik, kegiatan belajar dapat menjadi lebih

interaktif, waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi dan

kualitas belajar dapat ditingkatkan.

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang berkaitan erat dengan

fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar. Pembelajaran fisika

seharusnya mampu memfasilitasi siswa untuk mengamati langsung fenomena-

fenomena tersebut. Pengamatan tersebut dapat dilakukan dengan

memanfaatkan laboratorium fisika dan juga mengamati langsung fenomena

alam. Tidak semua fenomena-fenomena fisika dapat diamati secara langsung.
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Beberapa fenomena fisika pada materi pokok tertentu tidak dapat diamati

secara langsung oleh siswa karena memang tinjauannya yang abstrak. Materi

pokok yang fenomenanya sulit diamati secara langsung, antara lain Listrik

Statis, Listrik Dinamis, Efek Foto Listrik, Inti Atom dan Radioaktivitas serta

beberapa materi lainnya.

Listrik Statis merupakan salah satu materi fisika yang banyak fenomenanya

tidak dapat diamati siswa secara langsung. Selama ini fenomena pada materi

Listrik Statis yang dapat diamati secara langsung sangatlah terbatas, hanya

sebatas pengamatan dengan elektroskop. Materi fisika Listrik Statis ialah

materi fisika yang tergolong cukup kompleks. Materi fisika Listrik Statis ini

memiliki sub materi antara lain, Muatan Listrik, Gaya Coulomb, Medan

Listrik, Potensial Listrik, Energi Listrik, dan Kapasitor. Kompleksitas materi

ini dapat dilihat dari sub materi yang ada.Guru dalam menyampaikan materi-

materi Listrik statis, misalnya Gaya Coulomb harus membuat siswa

memahami interaksi antar muatan dan cara menggambarkan vektor gayanya.

Peristiwa interaksi antar muatan ini tidak dapat diamati langsung oleh siswa.

Medan Listrik juga merupakan sub materi Listrik Statis yang dalam

mengetahui arah medan listrik suatu titik tidak dapat dilihat secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan adanya media pembelajaran lain yang

dapat digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang tidak bisa

diamati secara langsung atau dengan praktikum di laboratorium maupun

mengamati fenomena alam, baik secara langsung. Alternatif agar

memudahkan siswa dalam mengamati fenomena-fenomena yang sulit diamati
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secara langsung ialah dengan mengamati simulasi, video, animasi, dan

gambar. Media pembelajaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk suatu

modul interaktif yang dapat menggabungkan simulasi, video, animasi, dan

gambar dalam suatu modul.

Kesenjangan di atas dapat diatasi dengan memanfaatkan perkembangan

teknologi dan informasi untuk membuat suatu media pembelajaran yang

menarik dan membuat siswa lebih mudah memahami materi-materi fisika.

Berdasarkan observasi di SMA Muhammadiyah 02 Bandarlampung kelas XII

IPA 2 siswa sudah baik kemampuannya dibidang teknologi dan informasi.

80% siswa menyatakan dapat menyambungkan komputer ke internet, 63,3%

siswa menyatakan dapat menginstalasi program ke komputer, 66,7% siswa

menyatakan dapat mengirim pesan dengan e-mail dan 93,3% siswa

menyatakan dapat menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa SMA

Muhammadiyah 02 Bandarlampung dalam mengoperasikan komputer sudah

sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, maka dapat diketahui

juga bahwa guru dapat mengoperasikan komputer dengan baik karena sudah

menggunakan media berbasis komputer pada beberapa materi fisika. Jadi

berdasarkan kemampuan dari siswa dan guru ini akan memungkinkan jika

pembelajaran menggunakan modul interaktif.

Perkembangan teknologi dan informasi juga merambah ke bidang pendidikan

dengan munculnya berbagai software aplikasi untuk membuat media

pembelajaran seperti, Macromedia Flash, Wonder Share Quiz Creator,
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iSpring quizMaker, LCDS, dan lain-lain. Salah satu program yang dapat

digunakan untuk membuat media pembelajaran berupa modul interaktif adalah

LCDS.

Berdasarkan deskripsi masalah di atas, peneliti telah membuat alternatif

dengan mendesain suatu media pembelajaran interaktif berupa modul yang

dapat menyajikan pembelajaran fisika yang lebih menarik dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penulis akan

mengembangkan suatu modul interaktif dengan menggunakan program LCDS

pada materi Listrik Statis kelas XII Sekolah Menengah Atas yang dapat

digunakan siswa dalam pembelajaran.

Tujuan digunakan modul interaktif dengan program LCDS untuk materi

pokok Listrik Statis ialah agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa dalam

memahami materi-materi fisika serta dapat menciptakan pembelajaran fisika

yang menarik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan

penelitian pengembangan dengan judul “ Pengembangan Modul Interaktif

dengan LCDS untuk Materi Pokok Listrik Statis Sekolah Menengah Atas”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah:

1. Bagaimana produk modul interaktif dengan program LCDS materi pokok

Listrik Statis untuk Sekolah Menengah Atas?

2. Bagaimana kemenarikan, kemanfaatan, dan kemudahan modul interaktif

materi pokok Listrik Statis?
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3. Bagaimana keefektifan modul interaktif materi pokok Listrik Statis

dengan program LCDS?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

pengembangan ini adalah:

1. Menghasilkan produk berupa modul interaktif dengan program LCDS

untuk materi pokok Listrik Statis Sekolah Menengah Atas.

2. Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan modul

interaktif dengan program LCDS untuk materi pokok Listrik Statis

Sekolah Menengah Atas.

3. Mendeskripsikan keefektifan modul interaktif dengan program LCDS

untuk materi pokok Listrik Statis Sekolah Menengah Atas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Memberi alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran fisika, yaitu

kesulitan siswa memahami materi fisika khususnya pada materi Listrik

Statis.

2. Tersedianya sumber belajar yang bervariasi bagi siswa yang dapat

digunakan secara mandiri atau bersama kelompok belajarnya dalam

proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi.
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3. Memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan efektivitas proses

pembelajaran dan memanfaatkan teknologi khususnya teknologi berbasis

elektronik dalam kegiatan pembelajaran.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan,

maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan Modul Interaktif

dengan program LCDS materi pokok Listrik Statis Sekolah Menengah

Atas dengan mengkombinasikan video, gambar dan teks yang sesuai

dengan materi tersebut.

2. Materi yang disajikan dalam modul ini adalah materi Listrik Statis

mencakup Hukum Coulomb dan Medan Listrik Kelas XII Sekolah

Menengah Atas.

3. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah Learning Content

Development System, Macromedia Flash MX 8, Microsoft Silverlight 4.0,

Adobe Flash Player 11, Adobe Photoshop CS 5, dan Mozilla Firefox

26.0.

4. Subjek uji coba produk penelitian ini terdiri atas ahli desain, ahli isi, dan

siswa. Ahli desain merupakan seorang ahli dalam bidang teknologi

pendidikan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Ahli bidang isi

atau materi dilakukan oleh ahli bidang isi atau materi untuk

mengevaluasi isi atau materi pembelajaran Listrik Statis untuk SMA.
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Siswa yang dikenakan uji untuk produk penelitian ini ialah siswa SMA

Paramarta 1 Seputih Banyak.

5. Model pembelajaran yang digunakan dalam uji coba modul interaktif ini

yaitu blended learning yang mengkombinasikan berbagai model

pembelajaran, sehingga mampu mengoptimalkan proses dan layanan

pembelajaran secara tradisional, bermedia, dan berbasis komputer.



II. TINJAUAN  PUSTAKA

A. Penelitian Pengembangan

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.

Setiap penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu. Arikunto (2010: 14)

menjelaskan bahwa, jika ditinjau dari tujuannya penelitian dibedakan menjadi

tiga, yaitu penelitian eksploratif, penelitian pengembangan (Research dan

Development), dan penelitian verifikatif. Penelitian eksploratif, berarti bahwa

peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Penelitian pengembangan berarti peneliti

mengembangkan suatu produk atau prosedur baru, sedangkan penelitian

verifikatif berarti bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengecek

kebenaran hasil penelitian lain. Penelitian pengembangan merupakan

penelitian yang mulai banyak dilakukan Sugiyono (2010: 407)

mengungkapkan bahwa metode penelitian dan pengembangan merupakan

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan

menguji keefektifan produk tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian

pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan
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suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang

kemudian produk tersebut dites di lapangan, dievaluasi, dan diperbaiki hingga

menjadi suatu produk yang berkualitas.

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan dalam bidang

pendidikan   dapat berupa model pembelajaran, multimedia pembelajaran

atau perangkat pembelajaran, seperti RPP, buku, LKS, soal-soal, atau bisa

juga penerapan teori pembelajaran dengan menggabungkan pengembangan

perangkat pembelajaran.

Terdapat berbagai macam model dalam penelitian pengembangan menurut

para ahli. Borg dan Gall (dalam Emzir 2012: 271) mengemukakan langkah-

langkah dalam penelitian pengembangan yang bersifat siklus seperti yang

terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan Borg & Gall

Langkah Utama Borg & Gall 10 Langkah Borg & Gall

Penelitian dan Pengumpulan Informasi
(Research and Information Collecting)

Penelitian dan Pengumpulan
Informasi

Perencanaan (Planning) Perencanaan
Pengembangan Bentuk Awal Produk
(Develop Preliminary Form of Product)

Pengembangan Bentuk Awal Produk

Uji Lapangan dan Revisi Produk (Field
Testing and Product Revision)

Uji Lapangan Awal
Revisi Produk
Uji Lapangan Utama
Revisi Produk Operasional
Uji Lapangan Operasional

Revisi Produk Akhir (Final Product
Revision)

Revisi Produk Akhir

Desiminasi dan Implementasi
(Desimination and Implementation)

Desiminasi dan Imlementasi



11

Menurut Sugiono (2010: 409) langkah-langkah penelitian dan pengembangan

meliputi:

(1) adentifikasi masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba produk,
(7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk tahap
akhir, dan (10) produksi masal.

Menurut Suyanto dan Sartinem (2009), tahapan prosedur pengembangan

produk dan uji produk yang perlu dilakukan, yaitu:

(1) analisis kebutuhan, (2) identifikasi sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan, (3) identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan
pengguna, (4) pengembangan produk, (5) uji internal: uji kelayakan
produk, (6) uji eksternal: uji kemanfaatan produk oleh pengguna, (7)
produksi.

Berdasarkan berbagai model pengembangan yang dikemukakan oleh para

ahli, maka dalam mengembangkan produk yang berupa modul interaktif

untuk materi Listrik Statis Sekolah Menengah Atas peneliti perlu menentukan

model pengembangan yang tepat dalam mengembangkan produk tersebut.

Berdasarkan produk yang akan dikembangkan, peneliti memilih model

pengembangan media pembelajaran instruksional milik Suyanto dan Sartinem

(2009). Peneliti memilih model pengembangan ini karena tahap-tahap

pengembangannya lengkap namun tidak terlalu panjang dibanding dengan

model lainnya. Terdapat tujuh langkah pengembangan yang harus dilakukan,

dan terdapat dua tahap uji coba produk yaitu uji internal dan uji eksternal.

Revisi produk selalu dilakukan setelah uji internal maupun eksternal,

sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk yang berupa modul

interaktif secara maksimal.
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B. Media Pembelajaran

Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Sukiman

(2012 : 29) menyatakan bahwa:

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta kemauan peserta didik
sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran secara efektif.

Sanjaya (2012 : 57) juga menyatakan bahwa media pembelajaran adalah

suatu perantara dari sumber informasi ke penerima informasi seperti video,

televisi, komputer, dan sebagainya yang digunakan untuk menyalurkan

informasi yang akan disampaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka media pembelajaran dapat

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat

mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Jadi, fungsi media

pembelajaran yang utama adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut

mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan

oleh guru.

Media pembelajaran tidak dapat digunakan tanpa bantuan media

pembelajaran lain. Penggunaan atau pengabungan berbagai media tersebut

dikenal dengan istilah multimedia. Konsep multimedia pada penelitian ini

lebih diartikan sebagai suatu sistem komputer yang terdiri dari hardware dan

software yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar,

video, fotografi, grafik, dan animasi dengan suara, teks dan data yang
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dikendalikan dengan program komputer. Multimedia bertujuan untuk

menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah

dimengerti, dan jelas karena informasi yang disajikan dapat diamati dan

dirasakan oleh alat indera siswa, terutama melalui penglihatan dan

pendengaran. Penggunaan multimedia pembelajaran erat kaitannya dengan

istilah CAI (Computer Assist Instruction) dan CMI (Computer Managed

Instruction). Daryanto (2010: 149) menjelaskan bahwa CAI yaitu

penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi

pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. CAI

dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas.

Bentuk CAI ada berbagai macam tergantung kecakapan pembuat dalam

mendesain media pembelajaran, ada yang berbentuk games, modul, kuis

interaktif, dan sebagainya. CMI digunakan sebagai pembantu pengajar

menjalankan fungsi administratif yang meningkat, seperti rekapitulasi data

presentasi siswa, database, buku atau e-library, kegiatan administratif

sekolah seperti pencatatan pembayaran, kuitansi, dan lain-lain. CAI dapat

menjadi multimedia pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan dapat

berfungsi sebagai tutor untuk menggantikan posisi guru sehingga siswa

benar-benar menikmati proses belajar yang tersaji di dalamnya. CAI dan CMI

membuat konsep-konsep fisika yang abstrak dapat disampaikan secara nyata,

baik melalui visualisasi statis maupun dengan visualisasi dinamis (animasi)

dengan menggunakan komputer. Animasi dapat membuat suatu konsep yang

lebih menarik sehingga menambah motivasi untuk mempelajari fisika.
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C. Modul Interaktif

Modul adalah bahan ajar yang menuntun siswa agar dapat mengusai konten

pembelajaran secara mandiri.  Modul disiapkan untuk memudahkan siswa

belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Siswa dapat

menguasai bahan pelajaran dengan cara belajar secara individual

menggunakan suatu modul. Siswa dapat mengontrol kemampuan dan

intensitas studinya ketika belajar menggunakan modul. Siswa tidak harus

mempelajarinya dengan tatap muka di kelas, tetapi siswa dapat

mempelajarinya di mana saja. Seiring dengan perkembangan dunia

pendidikan, modul yang ada saat ini sangat bervariasi.

Pengertian modul Menurut Asyhar (2011: 155):

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan yang
dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran
karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri.
Peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa
kehadiran pengajar secara langsung.

Berdasarkan pengertian modul di atas, Sriyono (1992: 264) menyimpulkan

sifat-sifat modul sebagai berikut:

(a)Modul merupakan unit pengajaran terkecil dan lengkap; (b) Modul
memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan sistematis;
(c) Modul memuat empat tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas
dan spesifik (khusus); (d) Modul memungkinkan siswa belajar sendiri;
(e) Modul merupakan realisasi pengakuan perbedaan individual dan
merupakan salah satu perwujudan pengajaran individual

Kutipan di atas merupakan penjelasan dari isi modul dalam bentuk cetakan.

Berdasarkan kutipan di atas, modul adalah media instruksional yang dibuat

dengan tujuan siswa dapat belajar mandiri sesuai dengan kecepatan masing-

masing, tanpa terikat oleh waktu, tempat, dan hal-hal lain di luar dirinya
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sendiri yang memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan

sistematis.

Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang di dalamnya terjadi

interaksi baik antara siswa dan guru ataupun siswa dan media pembelajaran

yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Definisi tersebut

didukung oleh Sanjaya (2012: 172) yang menyatakan bahwa prinsip interaktif

mengandung makna, bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan

pengetahuan dari guru ke siswa; akan tetapi mengajar dianggap sebagai

proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar.

Penjabaran beberapa bentuk proses pembelajaran interaktif menurut Munir

(2009: 88), yaitu:

Dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi beberapa bentuk
komunikasi, yaitu satu arah (one way communication), dua arah (two
ways communication), dan banyak arah (multy ways communication)
berlangsung antara pengajar dan siswa. Pengajar menyampaikan
materi pembelajaran dan siswa memberikan tanggapan (respon)
terhadap materi tersebut.

Bahan ajar yang mendukung pembelajaran interaktif menurut Sadiman (2011:

181), sebagai berikut:

Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang mendukung
pembelajaran interaktif yang dalam menyiapkannya diperlukan
pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai terutama
dalam mengoperasikan peralatan, seperti komputer, kamera video, dan
kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk
compact disk (CD). Salah satu bahan ajar interaktif yang dapat
mendukung pembelajaran interaktif, yaitu multimedia interaktif yang
merupakan kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik,
gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi
untuk mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu
presentasi.
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Berdasarkan penjelasan di atas mengenai modul dan pembelajaran interaktif,

maka modul interaktif dapat didefinisikan sebagai sebuah multimedia yang

berupa kombinasi dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi,

dan video) yang disajikan dalam bentuk compact disk (CD) dan terjadi

interaksi (hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah atau lebih) antara

media dan penggunanya. Tujuan modul cetakan sama halnya dengan tujuan

modul non cetakan yakni agar peserta didik dapat mengembangkan

kemampuannya dalam berinteraksi langsung  dengan lingkungan dan sumber

belajar lain sesuai dengan kemampuannya secara mandiri.

D. LCDS (Learning Content Development System)

Aremu dan Efuwape (2013) menjelaskan pengertian LCDS sebagai berikut:

The Microsoft Learning Content Development System (LCDS) is a
free tool that enables the Microsoft training and certification
community to create high-quality, interactive, online courses and
Microsoft Silverlight Learning Snacks. The LCDS allows anyone in
the Microsoft training and certification community to publish e-
learning courses and Learning Snacks by completing the easy-to-use
LCDS forms that seamlessly generate highly customized content,
interactive activities, quizzes, games, assessments, animations, demos,
and other multimedia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa, Microsoft

menyediakan LCDS yang merupakan software gratis yang memungkinkan

kita untuk menciptakan konten pembelajaran yang berkualitas tinggi,

interaktif, dan dapat diakses secara online. LCDS memungkinkan setiap

orang dalam komunitas atau organisasi tertentu untuk menerbitkan e-learning

dengan menggunakan LCDS secara mudah dengan konten yang dapat
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disesuaikan, interaktif activity, kuis, game, ujian, animasi, demo, dan

multimedia lainnya.

Taufani dan Iqbal (2011:4) juga menjelaskan mengenai langkah-langkah

dalam membuat konten pada LCDS sebagai berikut:

1) Create: Pada tahap pertama, tentunya kita membuat konten
course/pelatihan. Menentukan tema, nama, struktur dan jenis
pelatihan. Pada LCDS telah tersedia template untuk setiap topik
yang memudahkan kita dalam membuat konten e-learning yang
berkulitas.

2) Review: Setelah kita memilih templateyang sesuai dengan konten
pelatihan dan mengisi template tersebut, kita dapat mem-preview
hasilnya. Hal ini memudahkan kita untuk tahu seperti apa hasil e-
learning yang telah kita buat pada saat itu juga.

3) Refine: Jika anda merasa kurang puas dengan konten maupun
template-nya, anda dapat mengeditnya kembali dan kemudian
menyimpannya.

4) Delight: Publikasikan pelatihan Anda dan mendistribusikannya
kepada publik melalui Web

Whitney (2010) juga menjelaskan bahwa:

After you’ve finished developing your course, the LCDS gives you a
few options for creating a distribution package. If you plan to host
your course on a Learning Management System, you can create it as a
SCORM package, which is a standard for e-learning content.
Otherwise, you can copy the course files onto a CD or Web site.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa ada empat

tahapan dalam menuliskan konten pembelajaran pada LCDS, yaitu create,

review, refine, dan delight. setelah selesai dalam mengembangkan suatu

modul dengan LCDS, LCDS akan memberikan beberapa opsi dalam

mempublikasikan produk yang telah dibuat. Jika hendak mempublikasikan

produk pada Learning Management System, maka file yang dibuat berbentuk

SCROM yang standar dengan Learning Management System. Produk yang

dikembangkan juga dapat disimpan dalam CD.
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E. Blended Learning

Secara bahasa dapat diketahui bahwa blended learning terdiri dari dua kata,

yaitu blended dan learning. Kata blended berarti campuran dan learning

berarti pembelajaran. Berdasarkan arti kedua kata tersebut, blended learning

mengandung makna suatu pembelajaran yang mengandung unsur

pencampuran atau penggabungan antara satu pembelajaran dengan

pembelajaran lainnya. Menurut Darmawan (2014:21) blended learning

merupakan kombinasi berbagai model pembelajaran yang ditujukan guna

mengoptimalkan proses dan layanan pembelajaran baik jarak jauh,

tradisional, bermedia, maupun berbasis komputer. Blended learning

menggunakan e-learning sebagai pendukung dari proses pembelajaran tatap

muka di kelas. E-learning dapat membuat pembelajaran lebih efisien dan

fleksibel, hal ini yang tidak dimiliki oleh pembelajaran tradisional.

Kombinasi antara e-learning dengan pembelajaran tradisional akan membuat

pembelajaran lebih berkualitas. Banyak penelitian yang menunjukkan

kelebihan dari blended learning. Hasil penelitian yang dilakukan Yapici &

Akbayin (2012) menyatakan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan metode blended learning memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran

tradisional. Hasil serupa juga diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh Poon (2013) yang membandingkan antara kelas eksperimen

menggunakan metode blended learning dengan kelas kontrol yang

menggunakan metode tradisional. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu
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setelah 14 minggu, kelas yang diberi pembelajaran dengan metode blended

learning memiliki hasil tes yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas

kontrol yang menggunakan metode tradisional. Hal ini sejalan dengan

penelitian Kazu & Demirkol (2014) yang menyatakan bahwa siswa yang

menggunakan metode blended learning memiliki nilai rata-rata hasil belajar

yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode

pembelajaran tradisional.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

penggunaan blended learning efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Siswa belajar dengan metode blended learning akan memiliki hasil belajar

yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa dengan metode konvensional.

Ketika pembelajaran menggunakan blended learning, siswa dapat menambah

pengetahuan mereka dengan mengakses e-learning secara mandiri diluar jam

tatap muka.

Blended learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk

mengatasi beberapa kekurangan dari metode pembelajaran konvensional. E-

learning yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka dapat mengatasi

kurangnya alokasi waktu pembelajaran. E-learning dapat digunakan sebagai

media tambahan untuk menambah pengetahuan siswa tentang materi belajar

yang belum sempat dijelaskan oleh guru di kelas tanpa mengganggu

pembelajaran tatap muka. Fitur dari e-learning juga mampu membuat siswa

lebih antusias dan tertarik untuk belajar karena mereka dapat mengakses

berbagai macam sumber belajar secara online misalnya video, simulasi dan
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lain sebagainya. Jika minat belajar siswa tinggi maka hasil belajar siswa akan

lebih baik, sehingga e-Learning cocok digunakan sebagai pendukung

pembelajaran tradisional.

Penerapan pembelajaran dengan metode blended learning dapat dilakukan

menggunakan salah satu software pembuat modul pembelajaran berbasis

komputer, yaitu LCDS. LCDS merupakan salah satu software yang

mendukung terlaksananya blended learning karena selain dapat digunakan

secara tatap muka di kelas, pembelajaran menggunakan LCDS juga dapat

dilakukan secara online. Modul yang telah dibuat menggunakan LCDS dapat

dipublikasikan secara online di internet, sehingga siswa tidak hanya

menggunakan modul di dalam kelas, tetapi juga secara online. Pembelajaran

denga blended learning berlangsung secara face-to-face antara guru dengan

siswa dan siswa dengan siswa, serta secara online di mana siswa dapat

mengakses modul interaktif yang telah dibuat di internet.

F. Listrik Statis

1. Muatan Listrik

Elektrostatika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang diam

(tidak mengalir). Muatan listrik tak mengalir pertama kali ditemukan

oleh orang Yunani bernama Thales (600SM) yaitu elektron yang berasal

dari batu amber yang digosok dengan kain wol. Jika dua benda netral

(tidak bermuatan) saling digosokkan, maka kedua benda akan menjadi

bermuatan listrik, contohnya seperti peristiwa kaca yang digosok dengan
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kain sutra, kaca menjadi bermuatan listrik positif karena elektron pada

kaca berpindah ke kain sutra dan masih banyak contoh lainnya.

Setiap benda tersusun atas sejumlah besar atom yang membentuk pola

susunan tertentu. Sebuah atom tersusun atas inti atom dan elektron (untuk

atom Hidrogen hanya ada satu proton dan satu elektron). Proton

bermuatan positif, elektron bermuatan negatif dan neutron tidak

bermuatan (netral).

1 elektron = -1,6 x 10-19 Coulomb

1 proton = 1,6 x 10-19 Coulomb

Benda bermuatan listrik memiliki kemampuan untuk  menarik atau

menolak benda-benda lain yang bermuatan. Sifat-sifat muatan yaitu

muatan sejenis akan saling tolak menolak dan muatan tidak sejenis akan

saling tarik menarik.

Sub materi muatan listrik ini dalam modul interaktif yang akan dibuat

akan disajikan dalam bentuk animasi mengenai atom yang tersusun atas

elektron yang mengelilingi inti yaitu proton dan neutron dengan

menematkan animasinya pada template watch bagian animation.

Pengertian listrik statis dan contoh peristiwanya dapat disajikan pada

template read yang dapat disajikan dengan disertai gambar contoh dan

dapat dihubungkan dengan Phet Simulation.
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2. Hukum Coulomb

Berdasarkan percobaan Coulomb pada tahun 1785, Coulomb

merumuskan hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik menarik atau

tolak menolak antara dua bauh benda bermuatan sebanding dengan

besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat

jarak antara kedua benda tersebut. Secara matematis hukum coulomb

dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

∝
Hal ini menunjukkan bahwa gaya elektrostatis sebanding dengan masing-

masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.

Rumusan ini harus dibuat menjadi eksak, artinya mengubah tanda

sebanding (∝) dengan tanda sama dengan (=), sehingga diperlukan

sebuah konstatnta k di mana:

=
dengan k adalah konstanta pembanding, yaitu:

= 14 = 9 10
Gaya coulomb adalah vektor, yang arahnya ditentukan oleh jenis muatan

yang berinteraksi. Gaya coulomb F berupa gaya tolak, jika muatan

dan jenisnya sama. Gaya coulomb F berupa gaya tarik, jika muatan

dan jenisnya berbeda.
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Gambar 1. Gaya Coulomb pada Muatan Sejenis dan Tidak Sejenis

Sub materi hukum Coulomb ini disajikan mengenai persamaannya

terlebih dahulu. Setelah itu akan ditampilkan contoh-contoh interaksi

antara dua atau lebih muatan yang menghasilkan Gaya Coulomb. Contoh

yang ditampilkan akan menampilkan vektor-vektor gayanya juga.

3. Medan Listrik

Ruang di sekitar muatan listrik, baik muatan positif maupun muatan

negatif  merupakan ruang medan listrik. Jika dalam medan listrik

diletakkan benda kecil bermuatan listrik, maka benda itu mengalami gaya

listrik. Setiap benda yang bermuatan listrik akan menghasilkan medan

listrik di sekitarnya. Satuan medan listrik (E) yaitu Newton/Coulomb

(N/C).

=
Keterangan:

F = Gaya Coulomb (N)

E = Medan Listrik (N/C)

q = Muatan Listrik (C)
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Gambar 2. Medan Listrik Benda Bermuatan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa benda

bermuatan yang menghasilkan medan listrik di sekitarnya disebut muatan

sumber. Jika pada daerah di sekitar muatan sumber diletakkan sebuah

muatan uji positif , maka kuat medan listrik pada titik di mana muatan

uji itu berada, dinyatakan sebagai gaya coulomb yang bekerja pada

muatan uji itu dibagi dengan muatan uji itu sendiri. Besarnya kuat medan

pada suatu titik adalah:

= = =
= besar kuat medan listrik di suatu titik (N/C)= jarak antara titik dengan muatan sumber (m)=muatan sumber (C)

Sub materi medan listrik ini dapat disajikan dalam bentuk animasi dan

penjelasan secara tekstual mengenai medan listrik. Materi ini juga akan

disajikan dengan dukungan gambar-gambar yang menyatakan arah kuat

medan listrik di suatu titik ditentukan oleh jenis muatan sumber. Jika muatan
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sumber positif, maka arah kuat medan listrik di suatu titik menjauhi muatan

sumber. Jika muatan sumber negatif, maka arah kuat medan listrik di suatu

titik mendekati muatan sumber.

Penggambaran adanya medan listrik digunakan garis-garis gaya listrik atau

garis-garis medan listrik. Beberapa hal penting tentang garis-garis gaya

listrik yaitu :

1) Garis-garis medan listrik merupakan garis khayal dan setiap titik pada

garis ini mempunyai kuat medan listrik E dengan arah sesuai garis

singgung.

2) Garis-garis medan listrik berbentuk simetris, meninggalkan atau masuk

ke muatan.

3) Garis-garis medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada

muatan negatif.

4) Garis-garis medan listrik tidak ada yang berpotongan satu sama lainnya

5) Jumlah medan listrik per satuan luas permukaan yang tegak lurus garis-

garis medan pada setiap titik sebanding dengan besar kuat medan listrik

di titik tersebut.

6) Tempat dengan garis-garis medan listrik yang rapat mempunyai medan

listrik yang kuat.

Gambar 3. Garis Medan Listrik Muatan Sejenis
Sumber: Johnson dan Cutnell (2012: 547)
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Garis medan listrik ini akan ditampilkan dalam modul interaktif terutama

pada bagian cara menggambarkan garis medan listrik dan menampilkan

contoh-contohnya serta akan dibuat soal interaktif juga yang melatih siswa

untuk menganalisis gambar yang nantinya siswa mampu mendeskripsikan

garis medan listrik berdasarkan gambar yang ditampilkan

4. Hukum Gauss

Hukum Gauss didasarkan pada konsep garis-garis gaya fluks listrik.

Bunyi hukum Gauss adalah:

Fluks listrik total yang menembus suatu luasan permukaan tertutup sama

dengan jumlah muatan-muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan

tertutup itu dibagi dengan permitivitas ruang udara .

Fluks listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak

lurus suatu bidang. Misalnya, suatu medan listrik menembus suatu bidang

seluas , maka fluks listrik ( ) dapat dinyatakan sebagai := cos

Gambar 4. Medan Listrik Menembus Bidang
Sumber: Giordano (2010: 546)
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Rumusan hukum Gauss dapat dinyatakan sebagai berikut :=
=

Penerapan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik di dekat

muatan titik.

Gambar 5. Permukaan Gauss untuk Menemukan Medan Listrik
di Dekat Muatan Titik

Medan listrik di dekat muatan titik dapat ditentukan menggunakan

hukum Gauss, yang pertama harus dilakukan ialah menentukan

permukaan Gaussnya. Pemilihan permukaan Gauss harus disesuaikan

dengan masalah yang disajikan. Diketahui bahwa untuk muatan titik,

maka garis medan listriknya akan berbentuk lingkaran. Artinya, besarnya

medan listriknya bergantung pada jaraknya dengan muatan ( ).

Berdasarkan permasalahan ini medan listrik arahnya tegak lurus

dengan permukaan Gauss ( ) maka besarnya fluks  ialah perkalian antara

medan listrik dengan luas permukaan Gauss.=

Permukaan Gauss
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adalah luas permukaan Gauss. Jika jari-jarinya adalah maka:= 4
Berdasarkan Hukum Gauss  yang menyatakan bahwa fluks listrik total

yang menembus suatu luasan permukaan tertutup sama dengan jumlah

muatan-muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi

dengan permitivitas ruang udara , maka:

= 4 =
Sehingga dapat diperoleh bahwa:= 4
Sub materi hukum Gauss ini, dapat disajikan animasi mengenai peristiwa

penembusan fluks listrik pada permukaan Gauss. Siswa dapat

memahaminya dari  informasi dalam modul interaktif baik secara

tekstual, visual maupun audio visual, selanjutnya dapat pula disajikan

mengenai informasi penerapan hukum Gauss pada bola konduktor

berongga. Modul bisa ditampilkan gambar atau animasi mengenai

bagaimana persebaran muatan pada bola konduktor berongga.

5. Energi Potensial Listrik dan Potensial Listrik

Sebagaimana medan gravitasi bumi, medan listrik statis bersifat

konservatif. Artinya usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah

muatan titik dalam medan listrik tidak bergantung pada bentuk

lintasannya, tetapi hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir

proses.
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Gambar 6. Memindakan Muatan ′ dalam Medan oleh Muatan

Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk

memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lainnya. Berdasarkan

gambar di atas, usaha yang diperlukan untuk memindahkan uji ′ dari

titik (1) ke titik (2) dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan

sumber dirumuskan sebagai berikut :

= ′ 1 − 1
Medan listrik statis bersifat konservatif, maka usaha yang dilakukan

tersebut merupakan penambahan energi potensial muatan uji ′,
sehingga:

= ′ − ′
Berdasarkan kedua persamaan di atas, diperoleh rumus energi potensial

(besaran skalar) sebagai berikut:

= ′
di mana:=muatan sumber (C)=muatan uji (C)

(1)

(2)

′
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Potensial listrik pada sebuah titik dalam medan listrik homogen

didefinisikan sebagai energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji di

titik tersebut.

= ′ =
di mana:= potensial listrik pada jarak r dari muatan sumber q (V)= jarak titik terhadap muatan sumber (m)=muatan sumber (C)=muatan uji (C)

Potensial listrik adalah energi potensial tiap satu satuan muatan. Potensial

listrik termasuk besaran skalar. Oleh karena itu potensial listrik di sebuah

titik yang ditimbulkan oleh banyak muatan cukup dijumlahkan secara

aljabar biasa (tanda + dan – pada muatan sumber diikutsertakan).

Misalnya potensial listrik di titik yang ditimbulkan oleh tiga muatan

sumber , , dan .

Gambar 7. Menentukan Potensial Listrik oleh Tiga Muatan
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= + −

Sub materi energi potensial dan potensial listrik  ini akan disajikan dalam

modul interaktif dalam bentuk penjelasan tekstual terlebih dahulu,

selanjutnya akan diikuti dengan tampilan video dan animasi mengenai

materi tersebut dan siswa akan disajikan soal-soal interaktif pada modul

yang akan dikembangkan.

6. Kapasitor

Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan

muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua penghantar atau konduktor yang

terpisah oleh udara atau bahan dielektrik. Dua penghantar (keping

konduktor) dalam kapasitor mempunyai jenis muatan yang berbeda.

Salah satu keping konduktor dihubungkan dengan kutub positif sumber

tegangan, sedangkan keping konduktor yang lain dihubungkan dengan

kutub negatif sumber tegangan.

Besarnya kapasitas kapasitor ( ) dinyatakan sebagai perbandingan antara

besar muatan pada tiap keping penghantar dengan beda potensial

antara kedua keping penghantar. Besar muatan pada tiap keping

penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua

keping penghantar. Jika dirumuskan dalam bentuk persamaan, maka

hubungan antara , , dan yaitu:
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=
di mana:= muatan listrik (Coulomb)= beda potensial (Volt)= kapasitas kapasitor(Farad)

Nilai suatu kapasitor bergantung pada struktur dan jenis bahan

penyekat antara kedua keping penghantar, yaitu: Luas keping penghantar

( ), semakin luas keping penghantar maka semakin besar kapasitas

kapasitor.  Jarak antara kedua keping penghantar ( ). Semakin kecil jarak

antara kedua keping penghantar maka semakin besar kapasitas kapasitor.

Permitivitas zat dielektrik ( ) bahan penyekat antara kedua keping.

Semakin besar permitivitas dari bahan penyekat maka semakin besar

kapasitas kapasitor. Nilai suatu kapasitor dapat dirumuskan sebagai

berikut:

=
Di mana:= Kapasitas Kapasitor (F)
= Permitivitas Ruang Hampa ( CNm )= Jarak Keping (m)= Luas Penampang Keping(m )

Apabila di antara keping sejajar diberi zat dielektrik, permitivitas ruang

hampa diganti dengan permitivitas dielektrik.
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adalah konstanta dielektrik,  Dengan demikian kapasitas kapasitor

keping sejajar yang diberikan zat dielektrik dirumuskan:

=
Seperti halnya hambatan listrik, kapasitor juga dapat dirangkai seri,

paralel, atau campuran antara seri dan paralel, namun hasil rangkaian seri

dan paralel pada kapasitor berlainan dengan hasil rangkaian seri dan

paralel pada hambatan. Apabila rangkaian kapasitor seri diberi beda

potensial, pada setiap kapasitor memperoleh  jumlah muatan yang sama,

meskipun besar kapasitasnya berlainan.= = =
Apabila beda potensial seri tersebut = , berlaku persamaan:= = + +
Karena = maka:

= + +
Berdasarkan persamaan sebelumnya, maka:= + +
Kedua ruas dibagi , maka akan diperoleh:1 = 1 + 1 + 1
Jika kapasitor yang dihubungkan seri maka persamaannya menjadi:1 = 1 + 1 + 1 +⋯+ 1
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Bila kapasitor yang dirangkai paralel diberi tegangan V setiap kapasitor

akan memperoleh tegangan yang sama, yaitu V, sehingga pada rangkaian

kapasitor paralel berlaku: = = = =
Berdasarkan persamaan yang diperoleh sebelumnya, maka akan

diperoleh: = + +. = + +
Maka diperoleh: = + +
Apabila terdapat kapasitor maka:= + + +⋯+
Muatan listrik menimbulkan potensial listrik dan untuk memindahkannya

diperlukan usaha. Memberi muatan pada suatu kapasitor diperlukan

usaha listrik, dan usaha listrik ini disimpan di dalam kapasitor sebagai

energi. Pemberian muatan dimulai dari nol sampai dengan q coulomb.

Potensial keping kapasitor juga berubah dari nol sampai dengan V secara

linier. Maka beda potensial rata-ratanya adalah:

= + 02 = + 02 = 12
= = 12 = 2

Berdasarkan persamaan kapasitas kapasitor, maka diperoleh:

= 12 ( )
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Jadi energi yang tersimpan di dalam kapasitor adalah:

= 12
Sub materi kapasitor ini nantinya akan disajikan dalam modul interaktif

mengenai  bentuk asli kapasitor, bagian-bagian kapasitor, macam-macam

kapasitor, serta peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor

menggunakan animasi yang dapat diamati siswa. Materi kapasitor ini

juga akan dibuat soal interaktif mengenai kapasitor  untuk melatih

kembali  pemahaman siswa mengenai kapasitor.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development (R&D)

atau penelitian dan pengembangan. Pengembangan yang dimaksud berupa

modul interaktif fisika materi Listrik Statis untuk Sekolah Menengah Atas

yang berguna membantu siswa mempelajari konsep materi Listrik Statis.

Desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini

diadaptasi dari model pengembangan program media menurut Suyanto dan

Sartinem (2009). Peneliti memilih model pengembangan ini karena tahap-

tahap pengembangannya lengkap, namun tidak terlalu panjang dibanding

dengan model lainnya. Terdapat tujuh langkah pengembangan yang harus

dilakukan dan terdapat dua tahap uji coba produk yaitu uji internal dan uji

eksternal. Setelah dilakukan kedua uji tersebut, maka dilakukan revisi produk.

Hal ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang berupa modul interaktif

secara maksimal. Media pembelajaran yang dikembangkan berisi materi, audio,

dan animasi. Hasil akhir produk adalah disc berformat CD pembelajaran

interaktif yang berisi tujuan pembelajaran, materi yang dilengkapi sajian animasi,

simulasi, dan gambar
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B. Subjek Uji Coba Pengembangan Produk

Subjek uji coba pengembangan produk terdiri atas ahli desain, ahli isi atau

materi pembelajaran, uji satu-satu (one for one), dan uji kelompok kecil

(small group). Ahli desain seorang ahli dalam bidang teknologi pendidikan

dalam mengevaluasi desain modul interaktif yaitu salah seorang dosen FKIP

Unila. Ahli bidang isi atau materi dilakukan oleh ahli bidang isi atau materi

untuk mengevaluasi isi atau materi pembelajaran pada Listrik Statis untuk

SMA/MA yaitu seorang guru mata pelajaran fisika SMA Paramarta 1 Seputih

Banyak.

Uji satu lawan satu dan uji kelompok dikenakan kepada siswa SMA

Paramarta 1 Seputih Banyak pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016,

dimana uji satu-satu diambil sampel penelitian yaitu lima orang siswa yang

dapat mewakili populasi target. Uji kelompok kecil terdiri dari satu kelas

sampel yang dipilih secara acak.

C. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan ini mengacu pada model pengembangan media

instruksional yang diadaptasi dari Suyanto dan Sartinem (2009:1). Desain

tersebut meliputi  tahapan prosedur pengembangan produk dan uji produk

yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Analisis kebutuhan,

2. Identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan,

3. Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan pengguna,
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4. Pengembangan produk,

5. Uji internal: uji kelayakan produk,

6. Uji eksternal: uji kemanfaatan produk oleh pengguna,

7. Produksi.

Berdasarkan model tersebut, maka prosedur pengembangan yang digunakan

yaitu:

Gambar 8. Model Pengembangan Media Instruksional menurut Suyanto dan
Sartinem (2009)

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini meliputi kegiatan analisis kebutuhan, yaitu untuk

mengumpulkan informasi bahwa diperlukan adanya pengembangan

media berupa modul interaktif dengan program LCDS pada materi

pokok Listrik Statis. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan teknik

penyebaran angket kepada siswa dan wawancara kepada guru. Angket

Analisis Kebutuhan Identifikasi Sumber
Daya

Identifikasi
Spesifikasi Produk

Uji
Internal/Kelayakan
Produk (Prototipe

II)

Uji Eksternal
Produk (Prototipe

III)
Produksi

Pengembangan
Produk (Prototipe

I)
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ditujukan kepada siswa kelas XII IPA 2 di SMA Muhammadiyah 02

Bandarlampung. Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui

sumber belajar yang digunakan, sejauh mana penggunaan media dalam

kegiatan pembelajara, mengetahui sejauh mana kemampuan siswa daam

bidang TIK, serta untuk mengetahui mengenai pembelajaran fisika

selama ini.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan wawancara dan penyebaran angket

analisis kebutuhan mengenai proses pembelajaran fisika di kelas XII

IPA 2 SMA Muhammadiyah 02 Bandarlampung menunjukkan bahwa

siswa di kelas tersebut sebanyak 80% siswa menyatakan sulit dalam

memahami materi-materi fisika, serta 30% siswa menyatakan cepat

bosan ketika pembelajaran fisika berlangsung. Berdasarkan data

tersebut dapat kita ketahui bahwa siswa kelas XII IPA 2 SMA

Muhammadiyah 02 Bandarlampung mengalami kesulitan dalam

pembelajaran fisika. Hal ini mungkin disebabkan karena kurang

beragamnya media pembelajaran yang digunakan, karena berdasarkan

angket analisis kebutuhan menunjukkan bahwa media pembelajaran

yang digunakan masih dominan dengan media cetak sehingga masih

sulit untuk menyajikan materi dalam bentuk audio visual dan animasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu media pembelajaran yang

dapat dengan mudah menyajikan materi baik dalam bentuk visual,

audio, tekstual, maupun audio visual. Rekapitulasi hasil angket dan

transkrip wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1-5. Hasil angket dan
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observasi inilah yang menjadi acuan penulisan latar belakang masalah

penelitian pengembangan ini.

2. Identifikasi Sumber Daya

Identifikasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan

mengamati segala sumber daya yang dimiliki, baik SDM guru maupun

sumber daya sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium. Sumber

daya sekolah yang diidentifikasi meliputi kelengkapan buku penunjang

materi (kelengkapan sarana perpustakaan) dan kelengkapan peralatan

laboratorium komputer. Identifikasi sumber daya ini dilakukan dengan

wawancara dengan guru mata pelajaran fisika dan memberikan angket

kepada siswa.

Berdasarkan identifikasi sumber daya diketahui bahwa kemampuan

guru dan siswa dalam penggunaan media TIK dengan hasil yang

menunjukkan bahwa, guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 02

Bandarlampung telah mampu menggunakan media TIK dengan baik.

SMA Muhammadiyah 02 Bandarlampung memiliki laboratorium

komputer yang memenuhi standar dan dapat dimanfaatkan dalam

pembelajaran. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki tersebut maka

peneliti melakukan pengembangan modul interaktif dengan program

LCDS untuk materi pokok Listrik Statis.
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3. Identifikasi Spesifikasi Produk

Identifikasi spesifikasi produk dilakukan untuk mengetahui

ketersediaan sumber daya yang mendukung pengembangan produk

dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi sumber

daya yang dimiliki oleh sekolah. Tahap ini dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Menentukan topik atau materi pokok pembelajaran yang akan

dikembangkan.

2) Mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan identifikasi materi

pelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran.

3) Menentukan format pengembangan modul interaktif.

Spesifikasi produk yang akan dikembangkan adalah modul interaktif

dengan program LCDS materi Listrik Statis untuk Sekolah Menengah

Atas (SMA). Topik materi yang dipilih adalah materi Listrik Statis

kelas XII SMA karena dengan mengembangkan modul interaktif maka

materi Listrik Statis dapat disajikan dengan mudah baik materi tekstual,

visual maupun audio visual. Produk yang dikembangkan ini merupakan

modul interaktif yang dikembangkan menggunakan software LCDS.

Pembuatan modul interaktif dengan program LCDS perangkat

komputer harus menginstal juga microsoft silverlight. Pengembangan

modul interaktif ini juga didukung  dengan beberapa software lain yaitu

Microsotf Office Power Point, Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop

CS, iSpring quizMaker, dan pinnacle. Materi yang dikembangkan
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dalam modul interaktif ini ialah materi Listrik Statis SMA Kelas XII

dengan sub materi yaitu, Muatan Listrik, Gaya Listrik, Medan Listrik,

Potensial dan Energi Listrik, serta Kapasitor. Kompetensi dasar serta

indikator pencapaian kompetensi dasar dapat dilihat pada Lampiran 19.

4. Pengembangan Produk

Proses desain pengembangan modul pembelajaran meliputi dua aspek

desain, yaitu aspek desain media dan aspek materi fisika yang akan

diberikan. Pengembangan media pembelajaran yang akan

dikembangkan adalah media pembelajaran berupa modul interaktif,

maka proses desainnya meliputi pembuatan:

1) Tujuan

Tujuan pembuatan media interaktif ini secara sistem meliputi:

a. Menciptakan sebuah produk modul pembelajaran interaktif.

b. Menyediakan alat pembelajaran yang dapat menuntun

pengguna untuk menguasai materi secara mandiri.

c. Menciptakan media pembelajaran Listrik Statis.

2) Storyboard

Storyboard mendeskripsikan setiap tampilan pada modul

sehingga memudahkan dalam pengembangannya.

Proses pengembangan modul interaktif ini dilakukan beberapa tahapan

yaitu mengumpulkan bahan berupa materi-materi yang berasal dari

sumber yang telah teruji dan membuat sajian materi dan soal uji

penguasaan materi. Jika bahan-bahan telah terkumpul, selanjutnya ialah
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mengolah bahan tersebut menjadi kumpulan bahan dalam berbagai

bentuk sajian seperti animasi, video gambar, sajian materi tekstual serta

soal interaktif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis sesuai

dengan flow chart yang telah dibuat menjadi satu kesatuan dalam

bentuk modul interaktif. Modul interaktif yang dikembangkan

menyajikan lima kegiatan belajar dengan lima sub mataeri yaitu,

kegiatan belajar 1 untuk materi muatan listrik, kegiatan belajar 2 untuk

materi gaya listrik, kegiatan belajar 3 untuk materi medan listrik,

egiatan belajar 4 untuk materi energi dan potensial listrik, dan kegiatan

belajar 5 untuk materi kapasitor. Produk yang dihasilkan pada tahap ini

selanjutnya kita sebut sebagai prototipe I.

5. Uji Internal

Sebuah desain media pembelajaran dalam suatu penelitian

pengembangan memerlukan kegiatan uji coba secara bertahap dan

berkesinambungan. Tahap pengembangan ini dilakukan uji internal atau

uji kelayakan produk. Uji internal yang dikenakan pada produk terdiri

dari uji ahli desain dan uji ahli isi atau materi pembelajaran. Produk

yang telah dibuat diberi nama prototipe I, kemudian dilakukan uji

kelayakan produk dengan berpedoman pada instrumen uji yang telah

dibuat. Uji kelayakan produk ini meliputi langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai

prototipe I yang telah dibuat.



44

2. Menyusun instrumen uji kelayakan produk berdasarkan indikator

penilaian yang telah ditentukan.

3. Melaksanakan uji kelayakan produk yang dilakukan oleh ahli desain

dan ahli isi atau materi pembelajaran.

4. Melakukan analisis terhadap hasil uji kelayakan produk dan

melakukan perbaikan.

5. Mengkonsultasikan hasil yang telah diperbaiki kepada ahli desain

dan ahli isi atau materi pembelajaran.

Pelaksanakan uji kelayakan peneliti melibatkan dua orang ahli, dimana

untuk uji ahli desain yang merupakan seorang ahli dalam bidang desain

media pembelajaran, sedangkan ahli bidang isi atau materi dilakukan

oleh ahli bidang isi atau materi untuk mengevaluasi isi atau materi

Listrik Statis untuk SMA/MA. Jika sudah melalui uji internal produk

dan prototipe I mendapat saran-saran perbaikan dari ahli desain dan ahli

isi/materi, selanjutnya produk hasil perbaikan, dan konsultasi kemudian

disebut prototipe II.

6. Uji Eksternal

Tahap berikutnya dalam penelitian pengembangan ini ialah dilakukan

uji eksternal yang diberikan kepada siswa untuk digunakan sebagai

sumber sekaligus media pembelajaran. Uji eksternal merupakan uji

coba kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, dan keefektifan produk

oleh pengguna. Uji keefektifan produk dilihat melalui ketercapaian

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal
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(KKM) yang harus terpenuhi. Uji keefektifan dalam mencapai tujuan

pembelajaran akan ditinjau melalui tiga ranah yaitu afektif, kognitif,

dan psikomotor.

Uji ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji satu lawan satu dan uji

kelompok kecil. Tahap uji satu lawan satu ini bertujuan untuk melihat

kesesuaian media dalam pembelajaran sebelum tahap uji coba media

pada uji kelompok kecil. Uji satu lawan satu dilakukan dengan cara

dipilih lima orang siswa secara acak. Siswa menggunakan media secara

individu (mandiri) lalu diberikan angket untuk menyatakan apakah

media sudah menarik, mudah digunakan dan membantu siswa dalam

pembelajaran. Instrumen angket terhadap penggunaan produk memiliki

empat pilihan jawaban yang sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu:

“tidak menarik”, ”cukup menarik”, ”menarik”, dan “sangat menarik”

serta terdapat kolom keterangan. Produk diperbaiki berdasarkan saran

perbaikan yang dituliskan oleh siswa. Uji kelompok kecil dikenakan

kepada satu kelas sampel pada siswa yang belum pernah mendapatkan

materi Listrik Statis. Uji kelompok kecil keefektifan media dalam

menjapai tujuan pembelajaran, baik ranah afektif, kognitif maupun

psikomotor. Siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan

media berupa modul interaktif dengan program LCDS dan setelah

pembelajaran, siswa diberikan post test untuk mengetahui keefektifan

modul interaktif dalam ranah kognitif, sedangkan untuk mengetahui

keefektifan modul dalam ranah afektif dan psikomotor dilakukan

dengan memberikan angket penilaian diri.
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7. Produksi

Setelah dilakukan perbaikan dari uji eksternal maka dihasilkan prototipe

III dan dilakukan tahap selanjutnya yaitu produksi. Tahap ini

merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan, sehingga

dihasilkan modul interaktif fisika pokok materi Listrik Statis untuk

Sekolah Menengah Atas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pengembangan ini menggunakan tiga macam metode pengumpulan

data. Ketiga macam metode tersebut meliputi:

1. Metode Wawancara

Data penelitian pengembangan ini juga diperoleh berdasarkan wawancara

yang dilakukan peneliti. Wawancara dilakukan pada saat penelitian

pendahuluan kepada guru mata pelajaran fisika SMA Muhammadiyah 02

Bandarlampung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui

mengenai beberapa aspek yaitu: motivasi siswa dalam belajar fisika,

media pembelajaran yang digunakan, kemampuan TIK guru serta sarana

dan prasarana sekolah. Data hasil wawancara yang diperoleh selanjutnya

akan digunakan  untuk menganalisis kebutuhan siswa akan modul

interaktif.

2. Metode Angket
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Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh menggunakan

instrumen angket yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan siswa

dalam menggunakan sumber belajar dalam materi fisika. Angket diberikan

kepada siswa siswi SMA untuk mengetahui kebutuhan akan sumber

belajar fisika berbentuk modul interaktif. Instrumen angket uji ahli

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk

berdasarkan kesesuaian desain dan isi materi pada produk yang telah

dikembangkan; instrumen angket respon pengguna digunakan untuk

mengumpulkan data kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan.

Instrumen angket juga digunakan untuk melihat keefektifan media dalam

mencapai tujuan pembelajaran yaitu dalam ranah afektif dan psikomotor.

3. Metode Tes Khusus

Metode tes khusus digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas produk

yang dihasilkan sebagai media pembelajaran. Pada tahap ini produk

digunakan sebagai sumber belajar, pengguna (siswa) diambil sampel

penelitian satu kelas siswa SMA Paramarta 1 Seputih Banyak, dimana

sampel diambil menggunakan teknik Sampling jenuh yaitu semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel.

Untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan digunakan

desain penelitian One-Shot Case Study. Gambar desain yang digunakan

dapat dilihat pada Gambar 9.
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X O

Gambar 9. One-Shot Case Study

Keterangan: X = Treatment, penggunaan modul interaktif

O = Hasil belajar siswa

Sumber: Borg, dkk. (2003: 385)

Tes khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas XI SMA

Paramarta 1 Seputih Banyak, siswa menggunakan modul interaktif sebagai

media pembelajaran, selanjutnya siswa tersebut diberi soal post test dan

angket penilaian diri. Hasil post-test dianalisis ketercapaian tujuan

pembelajaran sesuai dengan nilai KKM (75) yang harus terpenuhi. Jika

70% siswa tuntas KKM maka produk dinyatakan efektif dalam

pembelajaran.

E. Teknik Analisis Data

Data hasil angket analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan siswa

digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan

produk yang dikembangkan. Data kesesuaian materi pembelajaran dan desain

pada produk diperoleh dari ahli materi dan ahli desain melalui uji validasi

ahli. Data hasil validasi ahli tersebut digunakan untuk mengetahui kelayakan

produk yang dihasilkan. Data kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan

produk diperoleh dari uji lapangan yang dilakukan secara langsung kepada

siswa. Data tingkat keefektifan produk diperoleh melalui tes tertulis pada
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tahap uji lapangan untuk ranah kognitif, sedangkan ranah afektif dan

psikomotor diperoleh dari penilaian sikap dan keterampilan melalui angket.

Analisis data yang dilakukan berdasarkan instrumen uji validasi ahli dan uji

lapangan, bertujuan untuk menilai sesuai atau tidak produk yang dihasilkan

sebagai salah satu media pembelajaran. Pada instrumen angket penilaian uji

validasi ahli memiliki dua pilihan jawaban yang sesuai dengan konten

pertanyaan. Instrumen penilaian kesesuaian materi pembelajaran dan desain

pada produk memiliki dua pilihan jawaban, yaitu: “ Ya” dan “Tidak”.

Masing-masing pilihan jawaban mengartikan tentang kelayakan produk

menurut ahli.

Data kemenarikan produk diperoleh dari siswa pada tahap uji lapangan.

Instrumen angket terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan jawaban

yang sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu: “tidak menarik”, ”cukup

menarik”, ”menarik”, dan “sangat menarik”. Pada instrumen angket untuk

memperoleh data kemudahan produk memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu:

“tidak mempermudah”, ” cukup mempermudah”, ”mempermudah”, dan

“sangat mempermudah”. Data kemanfaatan produk juga memiliki 4 pilihan

jawaban, yaitu: “tidak bermanfaat”, ”cukup bermanfaat”, ”bermanfaat”, dan

“sangat bermanfaat”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor yang

berbeda. Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh,

kemudian dibagi dengan jumlah total skor tertinggi dan hasilnya dikali

dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian tiap pilihan jawaban ini

dapat dilihat dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban dalam Suyanto (2009:20)

Pilihan Jawaban

Uji Kemenarikan Uji Kemudahan Uji Kemanfaatan Skor

Sangat Menarik Sangat Mempermudah Sangat Bermanfaat 4

Menarik Mempermudah Bermanfaat 3

Cukup Menarik Cukup Mempermudah Cukup Bermanfaat 2

Tidak Menarik Tidak Mempermudah Tidak Bermanfaat 1

Instrumen yang digunakan memiliki empat pilihan jawaban, sehingga skor

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

= ℎℎ 4
Hasil penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan

kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang dihasilkan. Hasil

konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap

skor penilaian yang diperoleh. Pengkonversian skor menjadi pernyataan

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Konversi Skor Penilaian menjadi Pernyataan Nilai Kualitas dalam Suyanto
(2009: 20)

Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang Baik

1 1,01 – 1,75 Tidak Baik
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F. Desain Produk

Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini ialah

modul interaktif  dengan program LCDS untuk materi pokok Listrik Statis

Sekolah Menengah Atas. Modul interaktif ini dapat digunakan sebagai salah

satu media pembelajaran bagi pembelajaran fisika SMA kelas XII. Modul

interaktif akan dikembangkan dengan memanfaatkan program Learning

Content Development System (LCDS) dan juga didukung dengan program-

program lainnya, seperti Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop, Microsoft

Power Point, Microsoft Word, dan lain-lain.

Modul interaktif yang akan dikembangkan ini akan memuat materi Listrik

statis. Materi pokok Listrik Statis ini terdiri dari beberapa sub-sub materi

yaitu Gaya Coulomb, Medan Listrik, Energi dan Potensial Listrik, dan

Kapasitor. Kompetensi dasar materi yang akan dikembangkan yaitu

memformulasikan Gaya Listrik, Kuat Medan Listrik, Fluks, Potensial Listrik,

serta Penerapannya pada Keping Sejajar.

Modul interaktif yang akan dikembangkan terdiri dari beberapa bagian yaitu

pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan akan memuat petunjuk

penggunaan, profil penulis, standar kompetensi, kompetensi, indikator

pencapaian kompetensi dasar dan petunjuk mempelajari modul. Bagian

petunjuk penggunaan apabila dipilih menu tersebut maka pengguna akan

mendapatkan informasi mengenai prosedur penggunaan modul interaktif.

Bagian profil penulis akan memuat mengenai pengarang modul.
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Bagian utama dari modul interaktif ini ialah bagian isi yang terdiri dari 5

kegiatan belajar. Modul interaktif yang dikembangkan menyajikan lima

kegiatan belajar dengan lima sub mataeri yaitu, kegiatan belajar 1 untuk

materi muatan listrik, kegiatan belajar 2 untuk materi gaya listrik, kegiatan

belajar 3 untuk materi medan listrik, kegiatan belajar 4 untuk materi energi

dan potensial listrik, dan kegiatan belajar 5 untuk materi kapasitor. beberapa

bagian yaitu muatan listrik, gaya listrik, medan listrik, potensial listrik dan

kapasitor. Bagian listrik statis akan memaparkan materi listrik statis secara

tekstual maupun audio visual, di bagian ini akan disajikan animasi yang

merepresentasikan sifat-sifat muatan, disajikan juga materi muatan listrik

secara tekstual serta video pembelajaran mengenai muatan listrik.

Materi lainnya yaitu Gaya Listrik, Medan Listrik, Potensial Listrik dan

Kapasitor kurang lebih juga akan disajikan seperti materi Muatan Listrik.

Materi dalam modul interaktif ini akan disajikan secara tekstual, grafis, audio

visual, animasi, dan simulasi serta menghubungkan modul interaktif dengan

link-link yang berhubungan dengan materi Listrik Statis. Penyajian konten

pembelajaran secara tekstual akan disajikan melalui template read yang

sudah disediakan pada LCDS, tepatnya dipilih pada bagian introduction.

Penyajian konten pembelajaran secara grafis dapat disajikan melalui template

read juga namun disajikan melalui format text and picture. Materi yang

disajikan secara audio visual akan disajikan melalui template watch tepatnya

dengan menggunakan pilihan demonstration. Materi yang didukung dengan

sajian simulasi dan animasi disajikan juga melalui template watch atau juga

dapat menggunakan fasilitas lain pada LCDS yaitu template try sedangkan
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untuk menghubungkan modul interaktif dengan link-link yang berhubungan

dengan pembelajaran dapat digunakan toolbar hyperlink. Modul interaktif

yang dikembangkan ini pada setiap akhir sub materi akan diberikan soal uji

penguasaan materi yang disajikan secara interaktif. Soal uji penguasaan

materi dibuat menggunakan aplikasi lain yaitu Wondershare Quiz Creator

dan iSpring quizMaker yang nantinya file yang dihasilkan berupa file

berformat .swf. Format file ini sejenis dengan animasi-animasi yang akan

disajikan, maka cara penyajiannya pun sama dengan cara menyajikan

animasi.

Bagian akhir dari modul interaktif ini ialah bagian penutup. Bagian penutup

terdiri dari beberapa opsi yang disediakan yaitu rangkuman, soal evaluasi dan

daftar pustaka. Bagian rangkuman akan menyajikan secara tekstual substansi-

substansi penting dalam materi Listrik Statis. Rangkuman materi

pembelajaran ini akan disajikan melalui template read yang ada pada LCDS

di mana lay out rangkuman ini akan didesain secara menarik agar tidak

membosankan ketika dibaca. Bagian terakhir ialah daftar pustaka yang berisi

sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam pengembangan modul interaktif.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan penelitian pengembangan ini adalah:

1. Dihasilkan produk modul interaktif dengan program LCDS untuk materi

pokok Listrik Statis Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan

berisi sajian materi dalam bentuk teks, gambar, animasi maupun video

serta dilengkapi dengan soal interaktif mengenai materi listrik statis kelas

XII SMA/MA. Modul interaktif yang dihasilkan terdiri dari bagian

pendahuluan, inti (terdiri dari lima kegiatan belajar) dan penutup. Modul

interaktif yang dihasilkan telah teruji secara internal oleh ahli desain dan

ahli materi. Berdasarkan uji internal tersebut, modul interaktif dinyatakan

layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika.

2. Hasil uji kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan modul interaktif

listrik statis menunjukkan bahwa modul interaktif memiliki kualitas

kemenarikan baik dengan rerata skor 3,25 (menarik), kualitas kemudahan

sangat baik dengan rerata skor 3,28 (sangat mudah), kualitas

kebermanfaatan sangat baik dengan rerata skor 3,32 (sangat bermanfaat).

3. Hasil uji keefektifan modul interaktif listrik statis menunjukkan bahwa

modul interaktif dinyatakan efektif digunakan sebagai media pembelajaran

berdasarkan perolehan hasil belajar siswa yang mencapai nilai rata-rata
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76,11 dengan persentase kelulusan sebesar 77,1 % untuk ranah kognitif,

85,7 %  untuk ranah afektif dan 88,6 %  untuk ranah psikomotor dari

KKM (75) pada uji lapangan terhadap siswa kelas XI IPA 2 SMA

Paramarta 1 Seputih Banyak Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat

keefektifan modul interaktif ini dalam lingkup yang lebih luas.

2. Sebaiknya untuk pengembangan selanjutnya dalam membuat animasi

menggunakan program pembuat animasi terbaru agar modul interaktif

lebih menarik.

3. Sebaiknya dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai program LCDS ini

agar modul interaktif dapat disajikan secara online serta dapat

menyisipkan musik latar pada modul interaktif.

4. Bagi peneliti yang hendak mengembangkan produk serupa, hendaknya

sudah menguasai terlebih dahulu program-program pendukung dalam

pembuatan modul interaktif ini yang meliputi Microsoft Office Power

Point, Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS, iSpring quizMaker dan

Pinnacle.



DAFTAR PUSTAKA

Aremu, Ayotola dan Efuwape B.M.. 2013. A Microsoft Learning Content
Development System (LCDS) Based Learning Package for Electrical and
Electronics Technology-Issues on Acceptability and Usability in Nigeria.
American Journal of Educational Research. Vol. 1 No. 2.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Asyhar, Rayandra. 2011. Kreatif Pengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta:
Gaung Persada.

Borg, D. Walter, Joyce P. Gall & Meredith D. Gall. 2003. Educational Research An
Introduction. Boston: Pearson Education, Inc.

Budiyanto, Joko. 2009. Fisika untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional.

Cutnell dan Johnson. 2012. Physics 9 Edition. United State of America: Apatra
Coorporation.

Darmawan, Deni. 2014. Pengembangan e-Learning Teori dan Desain. Bandung :
PT Remaja Rosdakarya.

Daryanto. 2010. Media Pembelajaran Perannya Sangat Penting dalam Mencapai
Tujuan Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media.

Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif.
Jakarta: Rajawali Pers.

Giordano, Nicholas. 2010. College Physics Reasoning and Relationship. Canada:
Nelson Education.

Kozu, Ibrahim Yasar dan Mehmet Dermikol. 2014. Effect Of Blended Learning
Environment Model On High School Students’ Academic Achievment.
The Turkish Online Jurnal Of Educational Technology. Vol. 13 No 1.

Kurniawan, Deni. 2014. Pengembangan Modul Interaktif Menggunakan Learning
Content Development System pada Materi Listrik Dinamis. Jurnal
Pembelajaran Fisika. Vol. 3 No. 6



Munir. 2009. Multimedia Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan. Bandung: CV
Afabeta.

Poon, Joanna. 2013. Blended Learning : An Institutional Approach For Enhancing
Students’ Learning Experiences. Journal of Online Leaning and Teaching.
Vol. 9 No.2.

Sadiman, A.S., Raharjo,R., Haryono, A., & Rahardjito. 2010. Media pendidikan
Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatanya. Jakarta: Pustekom dan
Raja Grafindo Persada.

Sanjaya, Wina. 2012. Media Komunikasi Pembelajaran. Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup.

Sriyono. 1992. Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: Pedagogia.

Suyanto, Eko dan Sartinem. 2009. Pengembangan Contoh Lembar Kerja Fisika
Siswa dengan Latar Penuntasan Bekal Awal Ajar Tugas Studi Pustaka
danKeterampilan Proses untuk SMA Negeri 3 Bandar Lamung. Prosiding
SeminarNasional Pendidikan 2009. Bandar Lampung: Unila.

Taufani, D.R. dan Iqbal, Muhammad. 2011. Membuat Konten E-learning dengan
Microsoft Learning Content Development System (LCDS). Bandung: Mugi
Unikom.

Viana, D. 2013. Pengembangan Multimedia Interektif Model Tutorial pada Materi
Listrik Statis dan Listrik Dinamis SMP/MTs. Jurnal Pembelajaran Fisika.
Vol 1. No. 2.

Whitney, Lance. 2010. Utility Spotlight: Create Your Own Online Courses.
[online] tersedia di https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/default
.aspx. Diunduh tanggal 9 November 2015.

Yapici, Umit I dan Hasan Akbayin. 2012. The Effect of Blended Learning Model
On High School Students’ Biology Achievement And On Their Attitudes
Towards The Internet. The Turkish Online Journal Of Edeucational
Technology. Vol. 11 No. 2.


	1. COVER (i).pdf
	2. Abstrak (ii-iii).pdf
	3. Cover Dalam (iv).pdf
	4. Halaman Persetujuan (v).pdf
	5. Lembar Pengesahan (vi).pdf
	6. Surat Pernyataan (vii).pdf
	7. Riwayat Hidup (viii-ix).pdf
	8. Motto (x).pdf
	9. Persembahan (xi).pdf
	10. Sanwacana (xii-xiv).pdf
	11. DAFTAR ISI (xv-xvii).pdf
	12. DAFTAR TABEL(viii).pdf
	13. daftar gambar (xix).pdf
	14. DAFTAR LAMPIRAN, (xx).pdf
	BAB I (1-8).pdf
	BAB II (9-35).pdf
	BAB III(36-53).pdf
	BAB V (70-71).pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

