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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING DENGAN SCHOOLOGY
MATERI HUKUM GRAVITASI NEWTON TERHADAP HASIL

BELAJAR SISWA

Oleh

Revania Putri Utami

Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam

kehidupan anak muda, sehingga hal tersebut mendukung pembelajaran online

yaitu media yang saat ini dekat dengan mereka. Oleh karena itu, dilakukan

penelitian E-Learning dengan Schoology dalam  pembelajaran fisika materi

Hukum Gravitasi Newton terhadap hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan di

SMAN 13 BandarLampung, dengan desain penelitian quasy experimental. Hasil

penelitian ini, menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan E-Learning

dengan Schoology memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Adanya perbedaan rata-rata N-gain kelas eksperimen 0,76 dan kelas kontrol 0,66.

Pemahaman konsep siswa pada pembelajaran menggunakan Schoology termasuk

kedalam kategori paham konsep yaitu 0% yang menebak, 67,57% yang tidak

paham konsep 30%, dan miskonsepsi 2,43%.

Kata kunci: e-learning, hasil belajar, gravitasi Newton, pemahaman konsep,
schoology.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan tekonologi informasi banyak membawa dampak positif bagi

kemajuan dunia pendidikan dewasa ini. Khususnya teknologi komputer dan

internet, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak,

memberikan banyak tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran (Syaefudin, 2008: 1). Perkembangan

teknologi informasi mampu mengolah, menampilkan, serta menyebarkan

informasi pembelajaran, baik secara audiovisual maupun multimedia.

Teknologi komputer dan internet sudah mulai dimanfaatkan oleh siswa

untuk mengakses materi pelajaran dan menambah pengetahuan. Bahkan

seorang guru akan dengan mudah mencari bahan ajar yang sesuai dengan

bidangnya dan siswa dapat mendalami ilmu pengetahuan yang didapatkan

dengan didukung kemampuan untuk mencari informasi tambahan diluar

yang diajarkan oleh guru. Teknologi dan informasi komputer memfasilitasi

siswa dalam transfer ilmu pengetahuan melalui berbagai aplikasi, sehingga

jarak dan waktu tidak menjadi penghambat dalam pembelajaran.

Salah satu fasilitas teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran

yaitu Electronic Learning atau e-learning. E-learning merupakan media

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar kepada
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siswa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidik

dapat menggunakan e-learning yang mewadahi peran dari teknologi

informasi untuk mendukung pembelajaran, yang memungkinkan peserta

didik dapat melakukan pembelajaran dengan tidak terbatas oleh ruang

maupun waktu. Siswa dapat belajar mandiri dengan penggunaan e-learning

sebagai media pembelajaran, sehingga akitivitas siswa menjadi pusat dalam

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning menuntut

siswa untuk lebih mandiri dalam belajar, dengan demikian pembelajaran

dengan e-learning dapat meningkatkan aktivitas siswa.

Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam

kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia (Badan Litbang Kominfo:

2016). Studi ini menemukan bahwa 98% dari anak-anak dan remaja yang

disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5% diantaranya adalah

pengguna internet. Hasil survei tersebut menunjukan bahwa inernet telah

menjadi bagian dari keseharian anak-anak dan remaja. Sehingga mendukung

pembelajaran secara online jika menggunakan media yang saat ini dekat

dengan dunia mereka.

E-learning tidak hanya dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh.

Terdapat model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran

elektronik atau e-learning dengan pembelajaran konvensional yang disebut

dengan Blended Learning. Hasil penelitian yang dilakukan Yapici dan

Akbayin (2012) menyatakan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan model blended learning memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi
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bila dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode konvensional.

Pembelajaran dengan blended learning dapat menambah pengetahuan

siswa, karena mereka dapat mengakses e-learning diluar jam pelajaran tatap

muka. Sehingga penggunaan blended learning efektif untuk meningkatkan

hasil belajar siswa.

Terdapat beberapa situs yang dapat digunakan guru sebagai media

pembelajaran, salah satunya yaitu schoology. Schoology merupakan suatu

situs yang menggabungkan fitur jejaring sosial dan LMS ( Learning

Management System ), dengan Schoology kita dapat berinteraksi sosial

sekaligus belajar. Terdapat banyak fitur yang dimiliki oleh Schoology yaitu

Courses (Kursus), yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran,

Groups (Kelompok) yaitu fasilitas untuk membuat kelompok, dan

Resources (Sumber Belajar). Schoology memberikan kebebasan kepada

guru dan siswa untuk dapat  mengelola pembelajaran secara gratis,namun pc

atau gadget yang digunakan harus terkoneksi dengan internet. Ketika

menggunakan Schoology, guru dapat membuat pertanyaan diskusi, membuat

forum diskusi, dan penugasan agar terjadi interaksi guru dan siswa.

Schoology memiliki fasilitas yang memadai apabila digunakan dalam

pembelajaran.

Penggunaan schoology dalam pembelajaran dapat mengatasi kendala yang

sering terjadi dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu siswa sering

mengalami kesulitan dalam memahami materi fisika yang bersifat abstrak,

salah satunya yaitu materi fisika mengenai Hukum Gravitasi Newton.
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Dengan adanya schoology guru dapat memanfaatkan fitur yang ada,salah

satunya yaitu dengan menambahkan animasi pada situs schoology. Sehingga

penggunaan e-learning dengan schoology dalam pembelajaran pada materi

Hukum Gravitasi Newton dapat membantu siswa dalam menyelesaikan

kesulitan memahami konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak, dengan

memberikan pengalaman yang lebih konkret dan membantu dalam

mengarahkan imajinasi siswa.

SMAN 13 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang telah

memiliki fasilitas teknologi yang cukup tersedia dengan baik, seperti lab

computer, wifi, dan LCD. Siswa juga telah mampu mengoperasikan

komputer dengan baik, namun fasilitas serta kemampuan siswa dalam

mengoperasikan komputer tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal

oleh guru sebagai penunjang dalam pembelajaran. SMA Negeri 13 Bandar

Lampung belum menggunakan e-Learning dalam pembelajaran.

Pemanfaatan fasilitas belajar seperti wifi, komputer dan LCD pun masih

terbatas sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Apabila digunakan

e-Learning dengan schoology pada pembelajaran materi Hukum Gravitasi

Newton, maka siswa dapat lebih mudah memahami materi terutama

pemahaman konsep fisika yang bersifat abstrak. Selain itu, pembelajaran

dengan menggunakan e-Learning akan melatih siswa untuk belajar mandiri

dengan fasilitas yang ada di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan

judul “ Pengaruh Penggunaan E-learning dengan Schoology dalam
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Pembelajaran Fisika Materi Hukum Gravitasi Newton terhadap Hasil

Belajar Siswa”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh E-Learning dengan Schoology dalam

Pembelajaran fisika materi Hukum Gravitasi Newton terhadap hasil

belajar siswa?

2. Bagaimanakah pemahaman konsep siswa pada materi Hukum Gravitasi

Newton dalam pembelajaran menggunakan E-Learning dengan

Schoology?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh E-Learning dengan Schoology dalam

pembelajaran fisika materi Hukum Gravitasi Newton terhadap hasil

belajar siswa

2. Mendeskripsikan pemahaman konsep siswa pada materi Hukum

Gravitasi Newton dalam pembelajaran menggunakan E-Learning

dengan Schoology

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan treatment pada kelas eksperimen menggunakan

e-learning dengan schoology dalam pembelajaran. Sehingga penelitian ini

dapat memberikan gambaran bagaimana menyusun perangkat pembelajaran

berbasis e-learning, bagaimana membelajarkan konsep Hukum Gravitasi
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Newton menggunakan e-learning dengan schoology, dan bagaimana

pengaruh penggunaan e-learning dengan schoology terhadap hasil belajar

siswa pada materi Hukum Gravitasi Newton

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi berbagai macam perbedaan penafsiran penelitian ini,

maka diberikan batasan sebagai berikut:

1. Pengaruh yang dimaksud dari penelitian ini yaitu pengaruh dari

penggunaan e-learning dengan schoology dalam pembelajaran yang

ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Untuk menunjukkan

pengaruh tersebut merupakan benar-benar pengaruh dari treatment

tersebut, maka digunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas

Eksperimen menggunakan blended learning yang mengombinasikan

pembelajaran dengan tatap muka dan pembelajaran online. Sedangkan,

kelas kontrol hanya melakukan pembelajaran tatap muka.

2. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif, yaitu pada Komepetensi Dasar

yang digunakan dalam penelitian ini (3.8) menganalisis keteraturan gerak

planet dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton khususnya

pada sub-sub Hukum Gravitasi Newton. Hasil belajar tersebut ditinjau

dari  pemahaman konseptual siswa yang dalam penelitian ini terbagi

menjadi tiga yaitu, tidak paham konsep, miskonsepsi, dan paham konsep.

Hal tersebut dapat teridentifikasi dengan menggunakan instrumen soal

pilihan ganda yang disertai dengan derajat keyakinan menjawab metode

CRI.
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3. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X SMAN 13 Bandar

Lampung, semester genap tahun pelajaran 2017/2018.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. E-Learning

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pada era

globalisasi, dan tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia

pendidikan. Perkembangan teknologi komputer kini telah membentuk suatu

jaringan yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar

dalam jangkauan yang lebih luas. Salah satunya yaitu  pembelajaran dengan

berbasis web atau yang disebut dengan E-learning. Pengertian pembelajaran

bebasis web atau yang lebih dikenal E-Learning (Electronic Learning)

menurut Siregar dan Nara (2010: 103) merupakan salah satu pendekatan

pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan peragkat elektronik,

khususnya perangkat komputer.

Definisi E-Learning menurut Salma, dkk (2013: 314)

E-Learning adalah suatu konsep belajar berbasiskan teknologi,baik itu
teknologi informasi, telekomunikasi, maupun digital. Adapun
online/internet learning mempunyai batasan yang lebih sempit, di mana
teknologi yang digunakan adalah teknologi informasi khususnya
internet , misalnya belajar melalui e-mail, situs web tertentu, dan semua
aplikasi berbasis internet.
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E-learning didefinisikan secara umum menurut Smaldino,dkk (2011: 235):

E-learning merupakan hasil dari pengajaran yang disampaikan
secara elektronik menggunakan media berbasis komputer. Materinya
sering kali diakses melalui sebuah jaringan, termasuk situs web,
internet, intranet, CD, dan DVD. E-learning tidak hanya mengakses
informasi (misalnya, meletakkan halaman web), tetapi juga
membantu para pemelajar dengan hasil-hasil yang spesifikasi
(misalnya,meletakkan halaman web).

Perkembangan teknologi pendidikan e-learning telah memberikan nuansa

baru di dalam pendidikan kita. Apabila pada waktu sebelumnya, secara

konvensional guru atau dosen melakukan proses pembelajaran dengan

menghimpun siswa pada tempat atau ruangan tertentu secara bersamaan,

kondisi tersebut kini telah diperkaya dengan berkembangnya pembelajaran

melalui jasa teknologi yang tidak lagi selalu mengharuskan peserta didik

berkumpul secara bersamaan dan dibatasi oleh waktu dan tempat

(Anurrahman, 2009: 238)

Sebagai media pembelajaran, e-learning memiliki beberapa kelebihan.

Menurut Wena (2008: 213) Pembelajaran elektronik (e-learning)

bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait

a. Bagi siswa, dengan kegiatan pembelajaran  melalui e-learning

dimungkinkan berkembangnya fasilitas belajar siswa yang optimal

b. Bagi Guru, guru lebih mudah melakukan permutakhiran bahan-bahan

belajar yang menjadi tanggung jawabnya.

E-learning memiliki banyak kelebihan untuk pembelajaran. Penggunaan

e-learning tidak terbatas oleh jarak dan waktu, sehingga e-learning dapat

digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang efisien dan dapat
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memperkaya pengetahuan siswa. Selain itu, dengan adanya fitur-fitur pada

e-learning siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran karena sumber

belajar yang dapat diakses secara online seperti simulasi dan video

pembelajaran.

E-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan TIK untuk

mengakses bahan pembelajaran yang akan memungkinkan terjadi

interakasi pembelajaran, baik antar siswa maupun dengan guru yang tidak

terbatas oleh ruang dan waktu. Penggunaan e-learning dapat membantu

guru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran,

sehingga  hasil akhir yang diharapkan yaitu terjadinya peningkatan prestasi

dan kompetensi akademik pada peserta didik.

Meskipun demikian, E-Learning atau pembelajaran dengan

memanfaatkan internet juga memiliki berbagai kekurangan, yaitu pada

pembelajaran jarak jauh interaksi antara guru dan murid menjadi kurang

intens. Selain itu, dalam pembelajaran online teknologi merupakan bagian

utama, sehingga cenderung lebih memerhatikan aspek teknis. Oleh karena

itu, aspek akademis, prilaku siswa dan sikap sosial siswa menjadi

terabaikan.

E-learning sebagai media pembelajaran tidak terlepas dari beberapa

kelemahan, sehingga banyak hal yang harus diperhatikan oleh guru  ketika

menggunakan e-learning untuk pembelajaran. Fasilitas pendukung

pembelajaran, materi yang menarik untuk didiskusikan, startegi

pembelajaran, dan memberikan petunjuk jelas terkait dengan penggunaan
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e-learning kepada siswa agar tidak mengalami hambatan dalam

penggunaan e-learning.

Model pembelajaran E-learning dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk

Gambar 2.1 Klasifikasi Model Pembelajaran E-Learning.
Rashty dalam Salma, dkk (2013: 36)

Berdasarkan pemaparan di atas, yang digunakan pada penelitian ini yaitu

model Mixed/Blended. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran

yang dilakukan secara online yang merupakan satu kesatuan yang utuh,

dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran  ini, memperhatikan  relevansi  materi, yaitu materi

yang cocok digunakan untuk pembelajaran online,dan materi yang cocok

digunakan untuk pembelajaaran tatap muka.

2. Blended Learning

Salah satu model pembelajaran E-Learning yaitu Blended Learning.

Menurut  Bhonk dan Graham dalam Rusman dan Riyana (2011: 244)

Blended learning adalah gabungan dari dua sejarah model perpisahan

Continuing
tradisional learning
processes, but
enhancing them
beyonf classroom
hour with online
resources
particularly using
computer mediated
comunication (CMC)

Beaming as integral
part of curricula.
Mixing delivery of
content, CMC, or
online collaboration
with face to face
session. Determining
the appropriateness of
online or face to face to
deliver different
aspects of curricula

All learning interaction
takes place online and
all learning materials
delivered online. e.g.
CMS. Streaming video,
audio hyperlinked
course materials, text,
and images,online
collaboration is the key
features of this

Adjunct Mixed/Blended Fully Online
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mengajar dan belajar: sistem pembelajaran tradisional dan sistem

penyebaran pembelajaran, yang menekankan peran pusat teknologi

berbasis komputer dalam blended learning. Penggunaan e-learning dalam

Blended Learning berfungsi sebagai pendukung pembelajaran dengan

tatap muka di kelas. Pembelajaran akan lebih berkualitas dengan

menggunakan e-learning yang di kombinasikan dengan pembelajaran

tradisional.

Blended Learning memiliki banyak kelebihan, terbukti dari beberapa hasil

penelitian. Berdasarkan hasil penelitiannya Yapici dan Akbayin (2012)

menyatakan bahwa  siswa yang  mengikiuti  pembelajaran dengan model

Blended Learning memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran tradisional. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Poon (2013) yang  melakukan

penelitian dengan membandingkan pembelajaran yang menggunakan

Blended Learning dengan pembelajaran tatap muka. Hasil yang diperoleh

yaitu setelah 14 minggu, kelas yang diberi pembelajaran dengan model

Blended Learning memiliki hasil tes yang lebih tinggi dibandingkan

dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran dengan Blended Learning membuat siswa dapat

memperkaya pengetahuan mereka dengan cara mengakses e-learning

meskipun saat di luar jam tatap muka. Kurangnya alokasi waktu pada

pembelajaran konvensional dapat diatasi dengan penggunaan Blended

Learning yang memadukan pembelajaran tatap muka dengan e-learning.
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Ketika terdapat materi pembelajaran yang belum sempat dijelaskan oleh

guru pada saat pembelajaran tatap muka, maka siswa dapat menggunakan

E-learning sebagai media untuk menambah pemahaman tentang materi

pelajaran.

E-learning juga mampu membuat siswa tertarik dan bahkan antusias untuk

belajar, karena sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa secara online.

Seperti simulasi, video, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penggunaan

e-learning dalam pembelajaran baik digunakan untuk pendukung

pembelajaran tradisional.

Penggunaan e-learning dalam pembelajaran membuat pengelolaan

pembelajaran lebih mudah untuk dilakukan, terlebih dari segi penempatan,

materi, pengelolaan, dan penilaian. Sehingga, e-learning oleh sebagian

besar orang sering dikaitkan dengan LMS (Learning Management

System). LMS menurut Mahnegar (2012), “A learning management system

(LMS) is software used for delivering, tracking, and managing training or

education”. Learning Management System ini berisi materi-materi dalam

kompetensi pedagogik dan profesional, yang dibuat dengan kemasan

multimedia ( teks, animasi, video, sound, FX). Diberikan sebagai

supplement dan enrichment bagi pengembangan kompetensi pembelajar

(Munir, 2009: 230). Sehingga, guru dapat menggunakan LMS dalam

pembelajaran, yang didalamnya terdapat materi-materi pembelajaran.

Karakteristik LMS menurut Henderson (2003: 182) yaitu:

a. An LMS helps you manage complexity
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b. An LMS handles the administrative tasks for e-learning; things
like tracking students, enrolling student, ect

c. That administrative end can become very complex if you
hundreds of courses and hundreds of stusents to manage

d. An LMS will automate the handling of course catalog, course
delivery, students enrollment and tracking, assessments an
quizzes.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa LMS membantu dalam

mengatur pembelajaran secara menyeluruh, serta menjalankan tugas

administrasi, seperti pendaftaran siswa, penilaian dan kuis. Sehingga dapat

didefinisikan bahwa LMS adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk

mengelola pembelajaran online baik dari segi materi, penempatan,

pengelolaan, maupun penilaian. LMS dapat digunakan ketika pendidik dan

peserta didik terhubung dengan koneksi internet.

3. Schoology

Salah satu laman web yang dapat digunakan sebagai media interaktif

adalah schoology. Schoology merupakan situs yang menggabungkan

media sosial dan LMS (Learning Management System) yang menawarkan

pembelajaran sama seperti di dalam kelas secara gratis dan mudah

digunakan seperti media sosial Facebook. Menurut Islamiyah dan

Widayanti (2016), Schoology memiliki kelebihan yang perlu

dipertimbangkan, antara lain adalah schoology  mendukung pembelajaran

jarak jauh, mampu menghemat biaya karena tidak perlu adanya hardcopy

materi, tidak perlu biaya transportasi untuk menuju ke tempat

pembelajaran, dan mengajarkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri.
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Oleh karena itu, penggunaan schoology membawa dampak positif ketika

digunakan dalam pembelajaran.

Kelebihan yang dimiliki Schoology menurut Amiroh (2013) adalah pada

Schoology tersedia fasilitas Attandance/absensi, yang digunakan untuk

mengecek kehadiran siswa dan fasilitas Analityc untuk melihat semua

aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion, dan aktivitas

lain yang kita siapkan untuk siswa. Terdapat lima alasan mengapa

menggunakan Schoology menurut Juniarti (2014), LMS Schoology

menawarkan sarana yang digunakan oleh guru untuk mendukung kegiatan

pembelajaran online, menyediakan “resources” kurikuler dan kelompok

kolaboratif bagi siswa, dapat dijalankan pada web browser apa saja,

termasuk pada aplikasi mobile seperti, android dan Ios.

Schoology merupakan pembelajaran (Learning Management System) yang

berbasis web (web-based tool). Aplikasi ini merupakan pendatang baru di

bidang pembelajaran online. Schoology membantu guru dalam membuka

kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih

mudah untuk mengambil peran/bagian dalam diskusi dan kerja sama

dalam tim. Selain itu, Schoology juga didukung oleh berbagai bentuk

media seperti video, audio dan gambar yang dapat menarik minat siswa.

Schoology mengarahkan siswa mengaplikasikan penggunaan tekonologi

dalam pembelajaran.

Terdapat fitur-fitur dari Schoology yang dapat dimanfaatkan guru untuk

membuat pembelajaran lebih menarik. Fitur tersebut mempermudah guru
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dalam membuat pertanyaan diskusi, kelompok kolaboratif, atau penugasan

yang memungkinkan terciptanya interaksi antara siswa dan guru-guru

mereka. Guru dapat berpartisipasi dalam memantau diskusi yang

dilaksanakan siswa. Aspek lain yang dimiliki Schoology ialah dapat

memberikan informasi akademik kepada siswa. Siswa dapat mengakses

nilai-nilai mereka, catatan kehadiran, dan umpan balik guru pada tugas-

elektronik yang disampaikanBerdasarkaan pendapat di atas, dapat

disimpulkan bahwa kelebihan lain schoology adalah tersedianya fasilitas

Attandance/absensi, yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa, dan

juga fasilitas Analityc untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap

course, assignment, discussion, dan aktivitas lain yang kita siapkan untuk

siswa. Melalui fitur Analytic ini, pengguna juga bisa melihat di mana saja

atau pada aktivitas apa saja seorang siswa biasa menghabiskan waktu

mereka ketika sedang login.

Sehingga, dengan adanya schoology siswa dapat berkolaborasi dengan

siswa lain dalam pembelajaran online, sehingga siswa dpaat bertukar

pikiran mengenai materi pembelajaran yang disajikan di halaman

schoology.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aminoto dan Pathoni (2014)

menunjukan bahwa penerapan media schoology dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI SMA Kota Jambi dengan

peningkatan rata-rata aktivitas 34,84%. Schoology memiliki beberapa

kelebihan untuk digunakan dalam pembelajaran seperti, schoology dapat
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menjadi wadah untuk kelompok kolaboratif siswa, dengan guru dapat

tertlibat didalamnya. Schoology dapat dijalankan pada web browser apa

saja, serta dapat terhubung dengan aplikasi lain. Media schoology menurut

Wayan,dkk (2014), schoology dikatakan sangat baik karena isi media

pembelajaran secara keseluruhan dapat memotivasi peserta didik untuk

belajar dan cara penyajian materi yang bervariasi serta pemberian latihan

untuk pemahaman konsep yang tepat.

Penggunaan schoology pada pembelajaran dapat membantu siswa dalam

memahami konsep. Fitur-fitur yang ada pada schoology dapat

dimanfaatkan guru untuk menampilkan konsep-konsep materi esensial,

sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami konsep.

4. Hukum Gravitasi Newton

a. Perumusan Hukum Gravitasi Newton

Sebelum tahun 1686, sudah banyak data terkumpul tentang gerakan

bulan dan planet-planet pada orbitnya yang mendekati bentuk

lingkaran, tetapi belum ada suatu penjelasan mengapa benda-benda

angkasa bergerak seperti itu. Sir Issac Newton memberikan kunci pada

tahun tersebut untuk menguak rahasia itu, yaitu dengan menyatakan

hukum tentang gravitasi.

Selain menemukan ketiga hukum tentang gerak, Newton juga

menyelidiki tentang gerakan-gerakan benda-benda angkasa, yaitu planet

dan bulan.Newton mendapatkan inspirasi tentang gravitasi ketika
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melihat buah apel yang jatuh dari puncak pohon. Berdasarkan ide

gravitasi inilah, Newton menyusun hukum gravitasi umumnya yang

sangat terkenal.

Newton membandingkan antara besar gaya gravitasi bumi yang

menarik bulan dan menarik benda-benda pada permukaan bumi. Gaya

sentripetal yang menjaga bulan tetap pada orbitnya dapat ditentukan

sebagai berikut:

= =
( )

=

Nilai R= jari-jari orbit bulan =3,84.108 m dan T= periode bulan = 27,3

hari = 2,36 . 106s maka dapat diperoleh as = 0,0027 ms-2 atau jika

dinyatakan dalam percepatan gravitasi g = 9,8ms-2

Menurut Newton jika ada dua benda bermassa didekatkan maka antara

kedunya itu akan timbul gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antar

massa. Besar gayagravitasi ini sesuai dengan hukum Newton yang

bunyinya sebagai berikut.

“Semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang

besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel tersebut dan

sebanding terbalik dengan kuadrat jaraknya”

Besarnya gaya gravitasi, secara matematis dituliskan:= = =
Keterangan:

= = F= Besar gaya tarik-menarik antara kedua benda (N)
G    = Tetapan umum gravitasi (Nm2/Kg2)
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= Massa benda 1 (kg)
= Massa benda 2 (kg)

R    = Jarak antara kedua benda (m)

Nilai konstanta gravitasi G ditentukan dari hasil percobaan yang

dilakukan oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan

menggunakan peralatan yang disebut Neraca Cavendish.

Neraca Cavendish terdiri dari dua buah bola kecil bermassa m yang

ditempatkan pada ujung-ujung sebuah batang horizontal yang ringan.

Batang tersebut digantung di tengah-tengahnya dengan serat yang

halus. Sebuah cermin kecil diletakkan pada serat penggantung yang

memantulkan berkas cahaya ke sebuah mistar untuk mengamati

puntiran serat. Dua bola besar bermassa M didekatkan pada bola kecil

m. Adanya gaya gravitasi antara kedua bola tersebut menyebabkan serat

terpuntir.

Puntiran ini menggeser berkas cahaya pada mistar. Melalui pengukuran

gaya antara dua massa serta massa masing-masing bola, Cavendish

mendapatkan nilai G sebesar: G= 6,67 x 10-11 Nm2/Kg2
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Berikut ini adalah gambar Neraca Cavendish:

Gambar 2.2 Neraca Cavendish
Sumber : Anonim (2010)

b. Medan Gravitasi

Medan gravitasi didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda

bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan

mengalami gaya gravitasi, sehingga massa dapat kita anggap sebagai

sumber medan gravitasi.

Berikut adalah gambar Medan Gravitasi:

Gambar 2.3 Medan Gravitasi
Sumber: Widodo, Tri (2009:31)

Medan gravitasi termasuk medan vektor, yaitu medan yang setiap

titiknya memiliki besar dan arah. Hal ini divisualisasikan sebagai anak
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panah. Cara lain memvisualisasikan yaitu dengan diagram garis-garis

medan (garis-garis gaya). Garis-garis medan adalah garis-garis

bersambungan (kontinu) yang selalu berarah menuju ke massa sumber

medan gravitasi.

c. Kuat Medan Gravitasi

Kuat medan gravitasi pada titik apa saja dalam ruang didefinisikan

sebagai gaya gravitasi per satuan massa pada suatu massa uji m.

=
Keterangan:
g = Kuat medan Gravitasi (N/kg)
F = Gaya gravitasi (N)
M = Massa uji (kg)

Gaya gravitasi yang dikerjakan suatu benda bermassa diam M pada

benda bermassa uji m yang seolah-olah bergerak keberbagai titik dalam

medan gravitasi dirumuskan dengan:

=
Keterangan:
F = Gaya gravitasi ( N)
G = tetapan umum gravitasi (Nm2/Kg2)

M = massa diam( kg)
m = massa uji (kg)
R = Jarak ( m)

Kuat medan gravitas ioleh sumber M pada berbagai titik dalam medan

gravitasi dirumuskan dengan:

=
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Keterangan:
g = kuat medan gravitasi (N/kg)
G = tetapan umum gravitasi (Nm2/Kg2)

M = massa (kg)
r = jarak antara kedua benda (m)

Berdasarkan rumus tersebut, misalnya jari-jari Bumi r = 6400 km = 6,4

x 106 m dan bermassa M = 6,4 x 1024 kg, maka akan diperoleh

percepatan gravitasi di permukaan Bumi sebesar 9,8 N/Kg.

Berat adalah gaya gravitasi Bumi yang bekerja pada suatu benda.

Masaa m adalah besaran yang tetap dimana saja, faktor g lah yang

berbeda-beda disetiap tempat, sehingga menyebabkan benda sedikit

berbeda diberbagai tempat di muka bumi.

Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dipermukaan Bumi

dirumuskan dengan:

= + ℎ
Keterangan:

= percepatan gravitasi (m/s2)
= percepaan gravitasi Bumi (m/s2)
= jari-jari Bumi (m)+ ℎ = ketinggian dari pusat bumi (m)

Perbandingan percepatan gravitasi antara sebuah planet (gp) dengan

percepatan gravitasi Bumi (gb) yaitu:

=
Keterangan:

gb = percepatan gravitasi Bumi (m/s2)
gp = percepatan gravitasi Planet (m/s2)
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mb = massa Bumi (kg)
mp = massa Planet (kg)
rb = jari-jari Bumi (m)
rp = jari-jari Planet (m)

d. Kelajuan Benda untuk Mengorbit Planet

Kelajuan benda yang diperlukan untuk mengorbit bumi dirumuskan

dengan: = atau =
Keterangan:
FG = Kelajuan benda ( N)
G = Tetapan umum gravitasi (Nm2/Kg2)
M = Massa diam( kg)
m = Massa uji (kg)
R = Jarak ( m)

Gaya gravitasi inilah yang berperan sebagai gaya sentripetal

=
Sehingga satelit dapat mengorbit bumi, Jadi,

= = =
= atau =

Percepatan gravitasi tempat-tempat dekat permukaan planet dinyatakan

sebagai: = atau GM = gR2

Sehingga, = ( ) atau =
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e. Orbit Geostasioner

Orbit geostasioner adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas

ekuator Bumi (lintang 0°), dengan eksentrisitas orbital sama dengan

nol. Apabila dari permukaan Bumi, obyek yang berada di orbit

geostasioner akan tampak diam (tidak bergerak) di angkasa dari

permukaan bumi karena periode orbit obyek tersebut mengelilingi

Bumi sama dengan periode rotasi Bumi.

Satelit geostasioner memiliki posisi tetap yaitu pada lintang 0°,

perbedaan lokasi satelit ini hanya pada letak bujurnya saja. Satelit

geostasioner memiliki kecepatan orbit yang sama dengan kecepatan

rotasi bumi. Oleh karena itulah, satelit ini seakan-akan terlihat diam

pada satu titik jika dipantau dari permukaan bumi. Ide satelit

geostasioner untuk kegunaan komunikasi dipublikasikan pada tahun

1928 oleh Herman Potočnik. Orbit geostasioner dipopulerkan pertama

kali oleh penulis fiksi ilmiah Arthur C. Clarke pada tahun 1945 sebagai

orbit yang berguna untuk satelit komunikasi. Oleh karena itu, orbit ini

kadang disebut sebagai orbit Clarke. Dikenal pula istilah Sabuk Clarke

yang menunjukkan bagian angkasa 35.786 km dari permukaan laut

ratarata di atas ekuator dimana orbit yang mendekati geostasioner dapat

dicapai.

Ketinggian satelit sebesar 35.768 km (atau jari-jari orbit 42.164 km)

memperoleh periode sebesar 23 jam 56 menit 4 detik, yang mana tepat

sama dengan periode rotasi Bumi. Satelit akan memiliki kecepatan
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sebesar 3,07 km/detik (11.052 km/jam). Pada orbit ini satelit dengan

ketinggian kira-kira 35.800 km, bergerak dari arah Barat ke Timur dan

dengan inklinasi 0° disebut dengan orbit geostasioner. Satelit dengan

orbit geostasioner memiliki.beberapa keuntungan, karena periodenya

tepat sama dengan periode rotasi Bumi dan inklinasinya 0°, sehingga

satelit akan tetap di ruang angkasa jika dilihat dari permukaan Bumi.

Oleh sebab itu, tracking hampir tidak perlu dilakukan dan bukan

merupakan masalah. Selain itu, satelit dengan ketinggian tersebut

mampu mencakup hampir separuh permukaan bumi (± 42%), sehingga

untuk mencakup seluruh titik di permukaan Bumi hanya diperlukan tiga

buah satelit.

Sementara itu, jika inklinasi tidak sama dengan nol, maka groundtrack

satelit akan membentuk pola seperti, angka delapan. Orbit yang

demikian dinamakan orbit geosynchronous. Jadi, orbit geostasioner

adalah merupakan kasus khusus orbit geosynchronous dengan inklinasi

0°. Orbit geostasioner sangat berguna karena dapat menyebabkan

sebuah satelit seolah-olah diam terhadap satu titik di permukaan Bumi

yang berputar. Akibatnya, sebuah antena dapat menunjuk pada satu

arah tertentu dan tetap berhubungan dengan satelit. Satelit mengorbit

searah dengan rotasi Bumi pada ketinggian sekitar 35.786 km (22.240

statute miles) di atas permukaan tanah.
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f. Hukum Kepler

Sebelum Newton menjelaskan tentang hukum gravitasi, gerak-gerak

planet pada tata surya kita telah dijelaskan oleh Kepler. Penjelasan

Kepler ini kemudian dikenal sebagai Hukum Kepler.

1) Hukum I Kepler:

Hukum I Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam

orbit elips dengan matahari sebagai salah satu fokusnya. Seperti pada

gambar dibawah ini

Gambar 2.4 Lintasan planet berbentuk elips
Sumber : Sarwono,dkk (2009: 31)

Pada gambar tersebut  menunjukkan lintasan elips dari planet dengan

matahari berada salah satu titik fokusnya (F). Titik P merupakan titik

dimana planet paling dekat dengan matahari dan dinamakan dengan

Perihelion. Sedangkan titik A adalah titik terjauh planet degan

matahari yang dinamakan dengan Aphelion.

2) Hukum II Kepler

Hukum II Kepler menyatakan bahwa garis yang menghubungkan

tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu

yang sama.
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Berikut ini merupakan gambar luas daerah arsiran OAB sama

dengan luas daerah arsiran OCD

Gambar 2.5 Luas daerah arsiran OAB sama dengan luas daerah
arsiran OCD.

Sumber : Sarwono,dkk (2009: 33)

Gambar tersebut menjelaskan hukum II Kepler. Pada waktu yang

sama yaitu ∆t, maka luasan OAB sama dengan luasan OCD. Sebuah

planet bergerak lebih cepat ketika lebih dekat dengan matahari

dibandingkan ketika saat jauh dengan matahari.

3) Hukum III Kepler

Pada hukum III Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode tiap

planet sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata planet dari

matahari. Hukum III Kepler menunjukkan hubungan antara periode

dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Jika r adalah jarak rata-rata

antarplanet dan matahari, sedangkan ∆T adalah periode revolusi

planet, maka secara matematis hukum III Kepler dapat ditulis

sebagai berikut. = atau = C

Dengan C adalah konstan, sehingga untuk dua buah planet berlaku:
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=

Keterangan :
T1 : Periode planet ke-1
T2 : Periode planet ke-2
r1 : Jarak rata-rata planet ke-1 dengan matahari
r2 : Jarak rata-rata planet ke-2 dengan matahari.

5. Hasil Belajar

Setelah melakukan proses pembelajaran maka akan diperoleh hasil belajar,

yang merupakan tujuan akhir dari pembelajaran. Hasil yang didapat dari

pembelajaran dapat ditingkatkan oleh usaha yang dilakukan secara sadar

dan sistematis yang mengacu kepada perubahan yang positif. Menurut

Susanto (2012: 5) Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh

anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memproleh

suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sumiati dan Asra (2007:39 )

Hasil belajar tidak terjadi tiba-tiba, tetapi memerlukan usaha. Usaha
memerlukan waktu, cara dalam hal ini metode pembelajaran. Metode
pembelajaran secara umum dapat dipraktekkan pada siapapun namun
dalam memodifikasi metode pembelajaran haruslah sesuai dengan
keadaan khusus dari setiap individu.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain (2006: 21) bahwa

setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses

belajar. Akhir dari kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar.
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Hasil belajar yang diperoleh dapat berupa kemampuan akademik, sikap,

dan psikomotorik. Hal tersebut dikemukakan oleh Usman dalam Jihad dan

Haris (2008: 16)

Hasil belajar yang oleh siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan
tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya yang
dikelompokkan kedalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif,
dan psikomotorik.

Pada hasil belajar, terdapat ranah kognitif menurut Gunawan dan Palupi

(2016) taksonomi bloom ranah kognitif yang telah direvisi yakni:

mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerapkan

(apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan

menciptakan (create).

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang dicapai oleh siswa setelah

melakukan kegiatan belajar, yang berkaitan dengan kemampuan siswa

dalam memahami atau menyerap suatu materi yang disampaikan, yang

dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan belajar oleh guru. Hasil belajar

diperoleh setelah dilakukan pembelajaran. Hasil belajar fisika merupakan

hasil belajar pada mata pelajaran fisika yang dicapai oleh siswa setelah

melakukan  kegiatan belajar. Hasil belajar tersebut diperoleh siswa ketika

dapat memahami konsep-konsep serta prinsip fisika dengan baik,

melakukan percobaan, serta dapat mengaplikasikan prinsip fisika yang

telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
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Cara untuk mengetahui hasil belajar siswa yaitu salah satunya dengan

melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh guru dengan mengukur hasil

belajar siswa.

Ranah kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau

prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir,

kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman,

konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam

ranah kognitif (intelektual) atau yang menurut Bloom merupakan segala

aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan

jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C

(Cognitive)

6. Pemahaman Konsep

Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi

dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan

(Sagala, 2003: 71). Pemahaman merupakan kemampuan untuk

menerangkan dan menginterpretasikan sesuat, ini berarti bahwa seseorang

yang telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau

menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka

yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi

atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya,

ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang

akan datang. (Susanto, 2012: 7)
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Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang

yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan

meliputi prinsip, hukum, dan teori. Setiap orang membentuk konsep-

konsep yang mereka terima mungkin berbeda dengan yang lain, ini

dikarenakan konsep-konsep itu adalah abstraksi-abstraksi yang

berdasarkan pengalaman-pengalaman berarti yang selanjutnya ditampilkan

dalam perilakunya.

Seorang siswa dikatakan telah mempunyai kemampuan mengerti atau

memahami apabila siswa tersebut dapat menjelaskan suatu konsep tertentu

dengan kata-kata sendiri, dapat membandingkan, dapat membedakan, dan

dapat mempertentangkan konsep tersebut dengan konsep lain.

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga menurut Daryanto

(2010: 106), yaitu:

a. Menerjemahkan (translation), pengertian menerjemahkan di sini

bukan saja pengalihan (translation) arti dari bahasa yang satu ke

dalam bahasa yang lain.

b. Menginterpretasi (interpretation), kemampuan ini lebih luas

daripada menerjemahkan.

c. Mengekstrapolasi (extrpolation), agak lain dari menerjemahkan dan

menafsirkan tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan

intelektual yang lebih tinggi.

Evaluasi menurut Susanto (2012: 8), Evaluasi produk dapat dilaksanakan

dengan mengadakan berbagai macam tes, baik secara lisan maupun
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tertulis. Dalam pembelajaran umumnya tes diselenggarakan dalam

berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semster, maupun

ulangan umum.

Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk

tidak hanya sekedar menyebutkan atau menghapal obyek-obyek yang

dipelajari, melainkan mampu memahami, menganalisis,

menyederhanakan, serta menerapkan dalam berbagai situasi dan persoalan,

sehingga yang dimaksud dengan pemahaman konsep adalah tingkatan

kemampuan seorang siswa yang tidak hanya sekedar mengetahui dan

menghapal konsep-konsep fisika, melainkan juga benar-benar

memahaminya dengan baik, serta mampu menerapkannya dalam

menyelesaikan persoalan baik yang terkait dengan konsep itu, maupun

dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian adalah pemahaman

instrumental dan pemahaman relasional, dalam hal ini, untuk memahami

konsep dan rumus dalam perhitungan yang sederhana. Sementara dalam

pemahaman relasional, siswa diarahkan untuk memahami suatu struktur

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas dan

bermakna karena adanya keterkaitan antar konsep.

Guru dapat mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman konsep

dengan melakukan evaluasi produk. Evaluasi dilakukan untuk megetahui

pemahaman konsep siswa, sehingga guru mengetahui sejauh mana

pemahaman siswa dari materi yang telah disampaikan, sehingga siswa
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yang pemahaman konsepnya masih rendah dapat di berikan bantuan, agar

mereka dapat dengan mudah memahami konsep materinya.

Pemahaman konsep siswa dapat diukur  melalui metode CRI (Certainty of

Response Index). Penggunaan metode CRI membantu peneliti untuk

membedakan antara siswa yang tahu konsep dan siswa yang tidak tahu

konsep. Menurut Mustaqim, dkk (2014), terdapat suatu teknik yang dapat

digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa yaitu menggunakan

metode Certainty of Response Index. Suatu penelitian untuk mendapatkan

hasil yang presisi menurut Wahyudi dan Maharta (2013) yaitu

menggunakan model analisis Certainty of Response Index (CRI) model

analisis ini mampu membedakan antara kategori keberuntungan/

menebaknya saja, pemahaman konsep lemah, pemahaman konsep benar

ataupun tergolong kategori miskonsepsi.

Metode Certainty of Response Index merupakan teknik untuk mengukur

miskonsepsi seseorang dengan cara mengukur tingkat keyakinan atau

kepastian seseorang dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.

Tingkat keyakinan atau kepastian jawaban tercermin dalam skala CRI

yang diberikan bersamaan dengan tiap pertanyaan (soal) yang diberikan.

CRI biasanya didasarkan pada suatu skala dan diberikan bersamaan

dengan setiap jawaban soal. Tingkat kepastian jawaban soal tercermin

dalam skala CRI yang diberikan.

Jika tingkat keyakinan seorang mahasiswa tinggi dalam menjawab



34

suatu soal adalah tinggi dan ternyata jawabannya benar, maka dikatakan

mahasiswa tersebut memahami konsep dengan baik (paham konsep).

Tetapi jika jawabannya salah, maka siswa tersebut dikatakan

miskonsepsi.CRI biasanya didasarkan pada suatu skala, sebagai contoh,

skala enam (0 - 5) seperti berikut: 0 jika Totally guessed answer, 1 jika

Almost guess, 2 jika Not Sure, 3 jika Sure, 4 jika Almost certain, dan 5 jika

Certain.

Tabel 2.1 Kriteria CRI,

Kriteria
Jawaban

CRI Rendah CRI Tinggi

Jawaban benar Jawaban benar tapi CRI
rendah berarti tidak
paham konsep (lucky
guess)

Jawaban benar dan CRI
tinggi berarti memahami
konsep dengan baik

Jawaban Salah Jawaban salah dan CRI
rendah berarti tidak
paham konsep

Jawaban salah tapi CRI
tinggi berarti terjadi
miskonsepsi

Tayubi dalam Mutia,dkk (2016)

Certainty of Response Index (CRI) merupakan tingkat keyakinan siswa

dalam mmenjawab soal. Melalui instrumen CRI ini siswa diberikan

gambaran mengenai keyakinannya terhadap jawaban yang dipilih

berdasarkan skala. Pilihan tingkat keyakinan ini dengan skala enam (0-5)

seperti berikut : 0 jika totally guessed answer, 1 jika Almost guess, 2 jika

Not sure, 3 Jika Sure, 4 jika Almost certain, dan 5 jika certain.
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B. Kerangka Pikir

Pembelajaran dengan Blended Learning mengombinasikan pembelajaran

tatap muka dengan pembelajaran elektronik atau e-learning. Penggunaan e-

learning yaitu sebagai pendukung pembelajaran dengan tatap muka di kelas.

Sehingga e-learning dapat membuat pembelajaran lebih efisien dan fleksibel.

Ketika pembelajaran dengan blended learning siswa dapat menambah

pengetahuan dengan mengakses e-learning di luar jam tatap muka. Blended

learning merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan guru untuk

mengatasi berbagai hambatan dari pembelajaran yang hanya dilakukan

dengan tatap muka yaitu kurangnya alokasi waktu pembelajaran. Ketika

terdapat materi pembelajaran yang belum sempat dijelaskan oleh guru pada

saat pembelajaran tatap muka, maka siswa dapat mengakses e-learning untuk

menambah pemahaman tentang materi pelajaran.

Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan online. Pada saat

pembelajaran online yaitu menggunakan schoology, yang didalamnya

terdapat banyak fitur. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan siswa untuk

menambah pengetahuan siswa, misalnya video, simulasi, bahkan siswa dapat

berdisuksi dengan sesama pengguna untuk bertukar informasi. Sehingga

pembelajaran akan lebih menyenangkan dan siswa dapat lebih mudah dalam

memahami konsep, dengan demikian akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Pada penelitian ini, menggunakan kelas kontrol untuk menunjukkan bahwa

peningkatan hasil belajar tersebut merupakan benar-benar pengaruh dari
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schoology. Kemudian, hasil belajarnya dibandingkan dengan kelas

eksperimen yang menggunakan schoology dalam pembelajaran.

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Penggunaan e-learning dengan schoology dalam pembelajaran fisika materi

hukum gravitasi newton. Sedangkan, variabel terikatnya adalah hasil belajar

siswa. Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar

yang dilihat melalui pemahaman konsep pada kelas eksperimen berpengaruh

akibat penggunaan e-learning dengan schoology, dibandingkan kelas control

yang menggunakan LKS konvensional dan BSE. Hal tersebut dilihat dari

nilai N-gain kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada kelas kontrol.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas

terhadap varibel terikat, maka dapat dijelaskan dengan paradigma pemikiran

seperti gambar berikut
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Gambar 2.6 Bagan Paradigma Pemikiran
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C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Setiap sampel penelitian memperoleh materi yang sama.

2. Nilai rata-rata dari kemampuan awal  tentang materi Hukum Gravitasi

Newton siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama.

3. Kurikulum yang dilaksanakan pada kedua kelas sama

D. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan e-learning dengan

schoology yang diidentifikasi berdasarkan hasil belajar siswa melalui tes

sebelum dan sesudah pembelajaran, dengan demikian dirumuskan hipotesisnya

“Terdapat pengaruh penggunaan e-leraning dengan schoology pada materi

Gravitasi Newton terhadap hasil belajar fisika”.



39

III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini, yaitu seluruh siswa kelas X SMA N 13 Bandar

Lampung  pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017  yang terdiri atas

6 kelas yang diambil 2 kelas sebagai sampel.

Penelitian ini melihat pengaruh penerapan e-learning dengan schoology

terhadap hasil belajar siswa. Untuk melihat pengaruh tersebut hanya benar-

benar ditimbulkan dari penggunaan e-learning dengan schoology maka

digunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilakukan pada

kelas yang memiliki rata-rata hasil belajar siswa pada ulangan sebelumnya,

materi pembelajaran yang sama, waktu belajar yang sama, guru yang sama

dan dianggap homogen atau relatif homogen, sehingga digunakan teknik

purposive sampling.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini memerlukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, tetapi tidak

memungkinkan diadakannya pengembilan subjek penelitian secara acak dari

populasi yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Quasy

Experimental.
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Pada penelitian ini terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang tidak

dipilih secara random. Dalam penelitian ini kelas eksperimen menggunakan

e-learning dengan schoology dalam pembelajaran, sedangkan kelas kontrol

menggunakan pembelajaran tatap muka. Sebelum diberikan perlakuan maka

terlebih dahulu siswa diminta untuk mengerjakan soal pretest, setelah itu

diakhir pembelajaran siswa diberikan soal posttest. Perbedaan hasil belajar

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai indikator keberhasilan belajar

siswa menggunakan e-learning dengan schoology dalam pembelajaran.

Sehingga pada penelitian ini menggunakan Nonequivalent Control Group

Design.

Secara umum desain penelitian yang akan digunakan dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gamba 3.1 Desain Eksperimen Non Equivalent Control Grup Design

(Sugiyono, 2011: 79)
Keterangan:

O1 : Tes awal (pretest) Kelas Eksperimen

O2 : Tes akhir (posttest) Kelas Eksperimen

O3 : Tes awal (pretest) Kelas Kontrol

O4 : Tes akhir (posttest) Kelas Kontrol

X1 : Perlakuan pembelajaran dengan tatap muka dan menggunakan e-learning
dengan schoology

X2 : Perlakuan pembelajaran tatap muka dengan buku siswa dan lks
konvensional

O1 X1 O2

O3 X2 O4

O3 X2

O4
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C. Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah penggunaan e-learning

dengan schoology. Sedangkan, variabel terikatnya yaitu hasil belajar fisika

siswa.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan sampel.

2. Melakukan penilaian terhadap pengetahuan awal siswa melalui pretest.

3. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning

dengan schoology

4. Mengadakan posttest pada akhir pembelajaran untuk mengetahui dan

memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

5. Menilai hasil posttest untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa.

6. Menganalisis hasil observasi mengenai pengaruh penggunaan e-learning

dengan schoology terhadap hasil belajar siswa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), soal tes berbentuk pilihan jamak yang beralasan

digunakan untuk mengukur pemahaman konsep fisika siswa. Tes ini

digunakan pada saat pretest dan posttest dengan menggunakan metode CRI

(Certainty of Response Index),



42

F. Analisis Instrumen

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, harus diuji terlebih dahulu

validitas dan reliabilitasnya, dengan menggunakan program SPSS

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrumen evaluasi

yang digunakan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur (ketepatan).

Pengujian validitas instrument menggunakan rumus korelasi product-

moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) } { ∑ (∑ ) }
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas

X = Skor butir soal

Y = Skor total

n = Jumlah sampel

Arikunto (2016: 87)

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3

maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi

antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut

dinyatakan tidak valid. Apabila r hitung > r tabel dengan α = 0,05 maka

koefisien korelasi tersebut signifikan. Uji validitas dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 21.0
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2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya instrumen

evaluasi yang digunakkan. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan

sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, perhitungan reliabilitas tes menggunakan rumus

Alpha, yaitu:
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Keterangan:

11r : koefisien reliabilitas instrumen
k : banyaknya butir

 2
b : jumlah varians dari tiap-tiap item

2
t : varians total

Arikunto (2016: 122)

Harga 11r yang diperoleh diimplementasikan dengan indeks reliabilitas.

Arikunto (2016: 89) mengatakan bahwa kriteria indeks reliabilitas adalah

sebagai berikut:

a. Antara 0,800 sampai dengan 1,000:  sangat tinggi

b. Antara 0,600 sampai dengan 0,800:  tinggi

c. Antara 0,400 sampai dengan 0,600:  cukup

d. Antara 0,200 sampai dengan 0,400:  rendah

e. Antara 0,000 sampai dengan 0,200:  sangat rendah

Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan SPSS.21.0 yakni apabila

nilai sig pada Guttman Split-Half Coefficient lebih dari 0,05 maka data

disimpulkan reliabel, jika nilai sig pada Guttman Split-Half Coefficient

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak reliabel.
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G. TeknikPengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan  bentuk tes berupa

pilihan jamak. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan

untuk memperoleh data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes.

Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan adalah tes tertulis yaitu

tes penguasaan konsep berupa soal pilihan ganda yang digunakan pada saat

pretest dan posttest dengan menggunakan metode CRI (Certainty of Response

Index), pada instrumen CRI ini siswa diberikan gambaran mengenai tingkat

keyakinan responden terhadap jawaban yang dipilihnya

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil belajar siswa ranah

kognitif yang ditunjukkan pada proses pembelajaran. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis dengan melakukan

1. Analisis Data

Untuk menganalisis kategori tes hasil belajar siswa digunakan skor gain

yang ternormalisasi. N-gain diperoleh dari pengurangan skor post-test

dengan skor pretest dibagi oleh skor maksimum dikurang skor pretest.

Jika dituliskan dalam persamaan adalah

N-gain ( ) =
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Keterangan:
g = N-gain

postS = Skor posttest

preS = Skor pretest

maxS = Skor maksimum

Kriteria interperensi N-gain dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 3.1 Kriteria Interpretasi N-gain

N-gain Kriteria Interpretasi
0,7 ≤ N-gain ≤ 1 Tinggi
0,3 ≤ N-gain< 0,7 Sedang
N-gain < 0,3 Rendah

(Meltzer, 2002)

2. Uji Normalitas Data

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi

normal, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov. Data yang diuji kenormalitasannya adalah data hasil tes akhir

(pretest) dan data hasil tes akhir (posttest) hasil belajar siswa. Dasar dari

pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung menggunakan program

SPSS 21.0 Untuk pengambilan keputusan, data dapat dikatakan memenuhi

asumsi normalitas atau terdistribusi normal jika pada Kolmogorov-Smirnov

nilai sig> 0.05 dan data yang tidak terdistribusi normal memiliki nilai sig

<0.05.

3. Uji Homogenitas

Untuk mengetahui sama atau tidaknya varian dari populasi, maka

dilakukan uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan analisis uji

paired sample t test, dengan bantuan program SPSS 21.0. Jika nilai
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signifikasi < 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua kelompok

pupulasi data adalah tidak sama. Sebaliknya, jika nilai signifikasi > 0,05,

maka dapat dikatakan bahwa varian dari kelompok populasi data adalah

sama.

4. Independent Sample T-Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan dua sampel yang berbeda

(bebas). Independent Sample T Test digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak

berhubungan.

Rumus perhitungan Independent Sample T Test adalah sebagai berikut :

(Sugiyono, 2011: 273)

Keterangan:
T = nilai t-hitung
X1= rata-rata nilai kelas eksperimen
X2= rata-rata nilai kelas kontrol
n1= banyaknya anggota sampel di kelas eksperimen
n2= banyaknya anggota sampel di kelas kontrol

= rata-rata varians kelas eksperimen
= rata-rata varians kelas kontrol

Penelitian ini menguji Independent Sample T Test dengan menggunakan

bantuan program komputer SPSS 21.0. Berpedoman berdasarkan nilai

signifikansi atau nilai probabilitas: (1) jika nilai signifikansi atau nilai

probabilitas > 0,05 maka OH diterima; (2) jika nilai signifikansi atau nilai

probabilitas < 0,05 maka OH ditolak Kriteria pengujian untuk daerah

penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:
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H0: tidak terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep fisika

antarsiswa yang belajar menggunakan e-learning dengan

schoology dengan siswa yang belajar menggunakan BSE dan LKS

konvensional.

H1: terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep fisika

antarsiswa yang belajar menggunakan e-learning dengan

schoology dengan siswa yang belajar menggunakan BSE dan LKS

konvensional.

5. Metode CRI (Certainty of Response Index)

Pemahaman konsep siswa dapat diukur  melalui metode CRI (Certainty of

Response Index). Penggunaan metode CRI membantu peneliti untuk

membedakan antara siswa yang tahu konsep dan siswa yang tidak tahu

konsep. Metode Certainty of Response Index (CRI) ini mampu

membedakan antara kategori keberuntungan/ menebaknya saja,

pemahaman konsep lemah, pemahaman konsep benar ataupun tergolong

kategori miskonsepsi.

CRI biasanya didasarkan pada suatu skala, sebagai contoh, skala enam (0 -

5) seperti berikut: 0 jika Totally guessed answer, 1 jika Almost guess, 2

jika Not Sure, 3 jika Sure, 4 jika Almost certain, dan 5 jika Certain.

Tabel 3.2 Kategori CRI

Kriteria
Jawaban

CRI Rendah CRI Tinggi

Jawaban benar Jawaban benar tapi CRI
rendah berarti tidak
paham konsep (lucky
guess)

Jawaban benar dan CRI
tinggi berarti memahami
konsep dengan baik

Jawaban Salah Jawaban salah dan CRI
rendah berarti tidak
paham konsep

Jawaban salah tapi CRI
tinggi berarti terjadi
miskonsepsi

Tayubi dalam Mutia,dkk (2016)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh penggunaan E-Learning dengan Schoology

menggunakan LKS konvensional dan BSE terhadap hasil belajar siswa

ranah kognitif pada materi gravitasi newton yang ditunjukkan oleh

perbedaan rata-rata nilai N-Gain pada kelas eksperimen yakni 0,766

dengan kategori peningkatan tes yang tinggi

2. Pemahaman konsep fisika siswa pada pembelajaran menggunakan E-

Learning dengan Schoology mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan

sebagian besar siswa termasuk kedalam kategori paham konsep yaitu

67,57%, sedangkan yang tidak paham konsep hanya 30%, dan

miskonsepsi 2,43%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

penulis menyarankan sebagai berikut:
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1. Diharapkan guru selalu mengecek semua yang dikerjakan siswa pada

schoology, untuk memastikan semua siswa aktif dan mengerjakan apa

yang telah diperintahkan pada pembelajaran online dengan schoology dan

pembelajaran dapat terpantau dengan baik. Hal tersebut penting dalam

pembelajaran karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga

hasil belajar siswa yang diharapkan dapat tercapai.

2. Diharapkan guru selalu memberikan latihan soal pemahaman konsep di

akhir pembelajaran, sehingga guru mengetahui sejauh mana pemahaman

konsep siswa mengenai materi tersebut, dan meminimalisir miskonsepsi

terutama pada materi gravitasi newton yang sifatnya abstrak.

3. Bagi guru atau calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian

dengan e-learning dengan schoology, agar dapat mempertimbangkan

alokasi efektif yang dibutuhkan, guru memberikan petunjuk roundown

waktu kegiatan yang jelas pada schoology, sehingga siswa dapat

melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik.
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