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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa media e-learning 

dengan schoology pada materi Fluida Statis dan mendeskripsikan kemenarikan, 

kemudahan, kemanfaatan, serta keefektifan media e-learning dengan schoology 

pada materi Fluida Statis. Pengembangan media e-learning dengan schoology 

berdasarkan prosedur penelitian pengembangan menurut Suyanto dan Sartinem 

yaitu analisis kebutuhan, identifikasi sumber daya, identifikasi spesifikasi produk, 

pengembangan produk, uji internal, uji eksternal, dan produksi. Berdasarkan 

penelitian ini telah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di 

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Hasil dari uji eksternal menunjukkan 

bahwa kualitas dari media e-learning dengan schoology menarik, mudah, sangat 

bermanfaat dan efektif untuk digunakan sebagai suplemen pembelajaran karena 

80 % siswa sudah mencapai KKM. 

 

Kata kunci: fluida statis, media e-learning, pengembangan schoology. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pengertian fisika menurut Mayub (2005:11), adalah suatu ilmu yang empiris. 

Hasil eksperimen juga digunakan untuk eksplorasi informasi-informasi yang 

diperlukan untuk membentuk teori lebih lanjut. Teori dan eksperimen dalam 

fisika merupakan lingkaran yang saling berkaitan. Kekhususan fisika jika 

dibanding ilmu yang lain yaitu bersifat kuantitatif, yaitu dalam penggunaan 

konsep-konsep serta hubungan antara konsep banyak menggunakan 

perhitungan matematis. Sifat empiris dan matematis ini membuat komputer 

banyak berperan dalam fisika untuk berbagai keperluan, sebab tidak semua 

konsep fisika dapat dieksperimenkan di laboratorium.  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sekarang ini telah 

memberikan banyak dampak positif dalam semua aspek kehidupan manusia 

termasuk juga aspek pendidikan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan yaitu menggunakan teknologi 

komputer. Kekuatan komputer segala perangkat analitis dan animasi fisika 

adalah dimungkinkannya dibuat multimedia yang interaktif. Komputer bisa 

membuat konsep-konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dengan 

visualisasi statis maupun dinamis. Selain dari itu, komputer dapat membuat 
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suatu konsep lebih menarik sehingga menambah motivasi siswa untuk 

mempelajari serta memahaminya.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemanfaatan dari Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) didalam pembelajaran fisika di kelas sudah digunakan 

namun belum secara maksimal. Pembelajaran dalam kelas masih 

menggunakan metode ceramah dan guru cenderung textbook oriented 

sehingga kurang dalam memvisualisasikan fenomena fisika. Penjelasan dari 

guru cenderung abstrak dan sulit dimengerti oleh siswa, padahal melalui 

pemanfaatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya 

menggunakan komputer guru dapat membuat animasi yang berhubungan 

dengan fenomena fisika sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dari 

fenomena fisika tersebut.  

 

Pengertian e-learning menurut Henderson (2003: 01), adalah e-learning 

sebagai pembelajaran dengan menggunakan teknologi komputer (biasanya 

internet). E-learning memungkinkan siswa untuk belajar dari komputer 

mereka tanpa harus datang ke kelas. E-learning dapat memiliki jadwal 

seorang guru dan murid-murid lain atau bisa menjadi kelas yang diminta 

oleh siswa sehingga dapat menjadi pembelajaran secara langsung dengan 

seorang guru pada saat yang dibutuhkan. E-learning bisa menjadikan siswa 

lebih tertarik dengan cara menjelaskan materi, mengajukan pertanyaan, 

memberikan umpan balik dan memberikan penilaian terhadap jawaban siswa 

sehingga memotivasi siswa. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam  
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e-learning yaitu schoology. Pengertian schoology menurut Aminoto dan 

Panthoni (2014), yaitu website yang memadukan e-learning dengan jejaring 

sosial. Konsepnya sama seperti edmodo, hanyna saja dalam hal e-learning, 

schoology memiliki banyak kelebihan. Schoology memiliki fitur yang 

hampir sama dengan facebook. Membangun e-learning menggunakan 

schoology juga memiliki keuntungan lebih jika dibandingkan aplikasi lain 

karena schoology tidak memerlukan hosting atau penyewaan tempat untuk 

menampung data-data yang diperlukan oleh schoology sehingga dapat 

diakses lewat internet secara gratis serta pengelolaan schoology dibuat lebih 

user friendly yaitu dalam pengoperasian schoology dibuat lebih mudah 

karena tool dalam schoology dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. 

Kemudian, fitur dalam schoology tidak selengkap aplikasi lain, tetapi untuk 

pembelajaran secara online di sekolah telah sangat memadai. 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, menunjukkan bahwa 75,43 % siswa 

menyatakan masih mengalami kesulitan dalam belajar fisika terutama materi 

Fluida Statis sebab sulit dipahami. Kemungkinan salah satu faktornya yaitu 

kurang maksimalnya pemanfaatan dari fasilitas didalam pembelajaran yang 

menunjang penyampaian materi Fluida Statis sehingga perlu dikembangkan 

media e-learning sebagai suplemen dan latihan penguasaan konsep fisika 

sebagai penunjang pembelajaran materi Fluida Statis. Dari hasil analisis angket 

kebutuhan guru XI MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung juga 

menunjukkan bahwa guru masih belum menggunakan media e-learning apapun 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 
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masalah tersebut maka penulis telah mengembangkan media e-learning dengan 

schoology sebagai suplemen pada pembelajaran fisika pada materi Fluida 

Statis. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Bagaimana bentuk media e-learning dengan schoology sebagai suplemen 

pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis? 

2. Bagaimana kemenarikan, manfaat, dan kemudahan media e-learning 

dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika pada materi 

Fluida Statis? 

3. Bagaimana keefektifan media e-learning dengan schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian 

pengembangan ini yaitu: 

1. Menghasilkan produk berupa media e-learning dengan schoology sebagai 

suplemen pada pembelajaran fisika materi Fluida Statis. 

2. Mengetahui kemenarikan, manfaat, dan kemudahan media e-learning 

dengan schoology pada pembelajaran fisika materi Fluida Statis. 

3. Mengetahui keefektifan dari media e-learning dengan schoology sebagai 

suplemen pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi bidang pendidikan, peneliti, 

guru serta siswa sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberikan siswa kemudahan dan kebermanfaatan untuk 

belajar mandiri disetiap waktu dikarenakan dapat dioperasikan 

menggunakan laptop atau PC dengan akses internet. 

2. Penelitian ini menyediakan media pembelajaran alternatif bagi siswa 

maupun guru untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 

pembelajaran fisika materi Fluida Statis. 

3. Penelitian ini dapat menjadi inovasi dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran fisika SMA. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Agar penelitian ini mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan, 

sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pengembangan dalam penelitian ini untuk mengembangkan media  

e-learning dengan schoology sebagai suplemen pada pembelajaran fisika 

materi Fluida Statis. 

2. Tipe blended learning yang digunakan ialah online- tatap muka. 

3. Media e-learning yang dikembangkan didalam penelitian adalah LKPD, 

handout, dan uji kompetensi. 

4. Materi yang disajikan pada penelitian pengembangan ini yaitu Fluida 

Statis SMA/MA yang disesuaikan dengan isi KI-KD Kurikulum 2013. 
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5. Uji internal produk pada penelitian pengembangan dilakukan oleh ahli 

materi dan ahli desain. 

6. Uji eksternal produk pengembangan dilakukan pada siswa kelas XI  

MIPA SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung.  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

A. Penelitian dan Pengembangan 

 

 

Penelitian dan pengembangan adalah penelitian dengan berorientasi pada 

pengembangan produk. Adapun penelitian dan pengembangan menurut 

pendapat dari Sukmadinata dalam Potter (2010: 1), yaitu suatu proses atau 

langkah-langkah, untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan sebuah produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan pendapat lain menurut Gall dkk. (2002: 569), 

mengemukakan bahwa: 

Educational research and development (R & D) is an industry-based 

development model in which the findings of research are used to design 

new products and procedures, which then are systematically field-tested, 

evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, 

quality, or similar standards. 

 

Pengertian penelitian pengembangan menurut ahli diatas dapat dikatakan 

penelitian pengembangan merupakan serangkaian proses berdasarkan teori 

yang telah ada untuk menghasilkan atau memperbaiki sebuah produk 

pembelajaran yang diuji secara sistematis sehingga dihasilkan produk yang 

efektif dan berkualitas. 

 

Di dalam penelitian pengembangan terdapat prosedur yang harus ditempuh. 

Menurut Suyanto dan Sartinem (2009: 16), terdapat tujuh prosedur penelitian 
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pengembangan 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 

spesifikasi dan Uji operasionalisasi produk, 6) Uji eksternal: Uji kemanfaatan 

produk oleh pengguna, 7) Produksi. Selain itu pendapat lain menurut Gall 

dkk. (2002: 571), prosedur penelitian pengembangan berupa: 

Assess needs to identify goal(s), Conduct instructional analysis, Analyze 

learners and contexts, Write performance objectives, Develop assessment 

instruments, Develop instructional strategy, Develop and select 

instructional materials, Design and conduct formative evaluation of 

instruction, Revise instruction, Design and conduct formative summative 

evaluation. 

 

Kedua contoh diatas tentang prosedur penelitian pengembangan terlihat 

bahwasanya serangkaian langkah penelitian serta pengembangan yang 

dilakukan secara sistematis serta terurut didalam menganalisis kebutuhan dan 

sumber daya yang ada, pengguna, materi, spesifikasi produk yang diinginkan, 

pengembangan produk, uji coba atau validasi produk serta revisi hingga 

akhirnya pengembangan didapatkan sebuah produk pendidikan yang baru 

yang siap digunakan serta disebarluaskan. 

 

B. E-Learning 

 

E-learning merupakan sebuah salah satu bentuk dari aplikasi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). E-learning menurut Comerchero (2006) 

adalah sarana pendidikan yang mencakup motivasi diri sendiri, komunikasi, 

efisiensi, dan teknologi. Sebab ada keterbatasan dalam interaksi sosial, siswa 

harus menjaga diri mereka tetap termotivasi. E-learning efisien sebab 

mengeliminasi jarak serta arus pulang-pergi. Jarak dieliminasi sebab isi dalam 
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e-learning didesain sehingga media yang dapat diakses dari terminal 

komputer yang memiliki peralatan yang sesuai serta sarana teknologi lainnya 

yang dapat mengakses jaringan ataupun internet. 

 

Kemudian menurut Stockley dalam Prawiladilaga dkk. (2013: 33), 

menyatakan bahwa: 

E-Learning sebagai penyampaian dari program pembelajaran, pelatihan, 

ataupun pendidikan yang menggunakan sarana elektronik seperti 

komputer ataupun alat elektronik lain seperti telepon genggam dengan 

berbagai cara untuk memberikan pelatihan, pendidikan, atau bahan ajar. 

 

Selain itu, pendapat lain mengenai e-learning menurut Naidu dalam 

Prawiladilaga dkk. (2013: 37), mengemukakan bahwa: 

E-learning umumnya mengacu pada penggunaan secara sengaja 

teknologi informasi dan komunikasi berjaringan didalam proses 

pembelajaran. Sejumlah istilah yang mengacu pada konsep yang sama. 

Yaitu online learning, virtual learning, distributed learning, serta web-

based learning. Secara fundamental, e-learning merupakan proses 

pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memediasi aktivitas pembelajaran baik secara sinkronous maupun 

asinkronous.  

 

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat dikatakan 

bahwa e-learning merupakan aplikasi internet yang menghubungkan pendidik 

dengan peserta didik didalam sebuah ruang belajar online yang akan 

memberikan akses luas kepada peserta didik terhadap ilmu pengetahuan agar 

mereka bisa memperoleh keterampilan baru. Melalui e-learning pendidik 

dengan peserta didik tidak diharuskan didalam satu dimensi ruang serta 

waktu. Sebuah proses pendidikan tetap dapat berjalan kapan saja dan dapat 

mengabaikan kedua hal tersebut. 
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Menurut Jorgensen (2014: 4), mengemukakan bahwa: 

E-Learning is a vibrant, dynamic, and exciting way to learn new skills 

and concepts. E-Learning is interactive, holding learners’ attention by 

involving them in the learning process every step of the way. E-Learning 

allows learners to learn by doing, by being involved, by receiving 

immediate feedback, and by allowing them to monitor their progress 

with quizzes, tests, and handson activities. E-Learning uses learners’ 

senses – appealing to their auditory, visual, and tactile senses. 

  

Definisi diatas mengenai e-learning dapat disimpulkan bahwa e-learning 

merupakan pembelajaran dengan cara yang dinamis dan menyenangkan 

dengan konsep dan kemampuan yang baru. E-learning adalah pembelajaran 

yang interaktif, yang membantu siswa untuk memperhatikan dengan 

melibatkan mereka dalam setiap langkah proses pembelajaran. E-learning 

menyediakan siswa untuk belajar, terlibat, menerima umpan balik dan 

memantau kemajuan siswa dengan kuis, tes dan aktifitas pembelajaran secara 

langsung. E-learning membuat siswa untuk mengerti berdasarkan dengan 

gaya belajar siswa baik audio maupun visual. 

 

Kemudian menurut Mayer (2011: 19), mengemukakan bahwa: 

E-learning provides some examples of activities in e-learning intended 

to prime psychological engagement include self-explaining a complex 

visual, summarizing a portion of a lesson, generating an outline or 

drawing based on the lesson, or taking a practice test. It’s tempting to 

use an eye-catching mix of animations, sounds, audio, and text to convey 

the content.  

 

Disimpulkan dari pengertian e-learning diatas yaitu e-learning memberikan 

beberapa contoh aktivitas didalam e-learning dimaksudkan untuk keterlibatan 

psikologis utama termasuk menjelaskan visual diri yang kompleks, meringkas 

sebagian dari pelajaran, menghasilkan garis besar atau menggambar 

berdasarkan pelajaran, atau mengambil tes praktek. E-learning mencoba 
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untuk menggunakan penglihatan mata campuran animasi, suara, audio, dan 

teks untuk menyampaikan konten. 

 

Beberapa ahli mengklasifikasikan model e-learning kedalam berbagai 

kategori dilihat dari berbagai sisi. Dalam tulisan ini, dibahas klasifikasi model 

e-learning dilihat dari sisi sistem penyampaiannya. Menurut Rashty (1999: 

36), model pembelajaran elektronik dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, 

yaitu: 

1. Model Adjunct;  

Model ini dapat dikatakan sebagai proses dari pembelajaran 

tradisional plus. Maksudnya adalah pembelajaran tradisional dengan 

ditunjang dari sistem penyampaiannya secara online. 

2. Model Mixed/Blended;  

Model Blended menempatkan sistem penyampaian secara online 

sebagai bagian dari proses pembelajaran secara keseluruhan yang 

tidak terpisahkan.  

3. Model Online Penuh (Fully Online);  

Dalam model ini semua interaksi antara pembelajaran dan 

penyampaian dalam bahan belajar terjadi secara online. 

 

Penjelasan dari Rashty (1999: 36) mengenai model e-learning, dapat 

dikatakan bahwa model blended learning merupakan bentuk e-learning yang 

cocok digunakan sebagai suplemen dalam pembelajaran karena model ini 

mencampurkan antara proses tatap muka dengan pembelajaran secara online. 

Model blended learning mengoptimalkan proses serta layanan pembelajaran 

yang baik pembelajaran online, tradisional, bermedia bahkan berbasis 

komputer menjadi satu kesatuan utuh.  

 

C. Blended Learning 

 

Salah satu model e-learning menurut Siemens (2004: 30), yaitu blended 

learning, yang menyediakan peluang terbaik dalam transisi pembelajaran dari 



12 

kelas menuju e-learning. Blended learning dengan melibatkan kelas (atau 

face-to-face) serta pembelajaran secara online sebagai proses 

pembelajarannya. Blended learning menurut Hunaiyyan dkk. (2008: 2):   

It merges aspects of e-learning such as:  web-based instruction, 

streaming video, audio, synchronous and asynchronous communication, 

etc; with traditional “face-to-face” learning. 

 

Sedangkan pengertian dari blended learning menurut Roval dan Jordan 

(2004: 3) yaitu: 

Model blended learning yang pada dasarnya adalah gabungan dari 

keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka (face to face 

learning) dan secara virtual (e-learning). 

 

Kemudian menurut Oliver dan Trigwell (2005): 

The blended learning combining or mixing web-based technology to 

accomplish an educational goal, combining pedagogical approaches 

(‘e.g.constructivism, behaviorism, cognitivism’) to produce an optimal 

learning outcome with or without instructional technology, combining 

any form of instructional technology with face-to-face instructor-led 

training, and combining instructional technology with actual job tasks. 

 

Sedangkan blended learning menurut Whitelock dan Jelfs (2003): 

The integrated combination of traditional learning with web-based online 

approaches, the combination of media and tools employed in an e-

learning environment, the combination of a number of pedagogic 

approaches, irrespective of learning technology use. 

 

Blended learning menurut pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan 

bahwa blended learning adalah gabungan keunggulan pembelajaran secara 

tatap muka (face to face) dan secara virtual (e-learning), dimana blended 

learning menggabungkan bentuk teknologi instruksional dengan tatap muka 

yang dipimpin oleh instruktur, menggabungkan pendekatan pedagogis 

(misalnya konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme), dan menggabungkan 

teknologi dengan berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan.  
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Kemudian pendapat dari Natasha (2009: 20), mengenai metode behavior 

yaitu:  

The behaviorist school observes how learning is affected by the behavior 

of the instructor and by other external factors. Students require approval 

and support, which should be provided as soon as possible, and learning 

is an incremental rather than a single-step process, and is strengthened 

by repeated success.  

 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu proses pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh perilaku guru serta faktor eksternal lainnya. Dimana siswa 

memerlukan persetujuan serta dukungan yang diberikan guru sesegera 

mungkin dan belajar adalah tambahan daripada suatu proses tunggal yang 

diperkuat oleh faktor pengulangan. Kemudian dalam metode behavior, siswa 

dibiasakan belajar mandiri sehingga siswa akan menjadi lebih kreatif serta 

mandiri dengan lingkungan belajar internal atau eksternal. Sehingga metode 

behavior ini cocok digunakan untuk memperoleh kemampuan yang memerlu-

kan praktek serta pembiasaan yang terkandung unsur seperti kecepatan, 

spontanitas, dan refleksi. Kemudian menurut Rifai dan Catharina (2009: 128):  

Pengkajian teori belajar kognitif memandang belajar sebagai sebuah  

proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk 

dapat mengenal serta memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan 

kata lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses 

internal dalam berpikir, yakni proses pengolahan informasi. 

 

Penjelasan dari Rifai dan Catharina (2009: 128) mengenai teori belajar 

kognitif dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif menekankan bahwa 

cara seseorang belajar adalah sebuah proses interaksi yang mencangkup 

ingatan, pengelolaan informasi, emosi, serta aspek kejiwaan lainnya. Dimana 

belajar adalah aktivitas dengan melibatkan proses berfikir yang sangat 

kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencangkup pengaturan stimulus 
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yang diterima serta menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang telah  

dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Menurut Natasha (2009: 20):   

The constructivist school recognizes the learning as an active process of 

constructing meaning. Students do not memorize what was said by the 

instructor. Instead, they construct they own versions of the learning 

matter. Students should be helped to construct their own meaning of 

knowledge, enabling them to reflect upon, discuss and exchange ideas 

with their colleagues and instructors. 

 

Disimpulkan dari pendapat diatas bahwa unsur kontruktivisme mengenalkan 

tentang belajar adalah sebuah proses aktif dari membangun makna. Siswa 

tidak hanya menghafal dari apa yang telah di ajarkan oleh guru. Sebaliknya, 

siswa membangun gagasan mereka sendiri tentang materi pembelajaran. 

Namun masih dibantu oleh guru untuk membangun gagasan mereka sendiri 

dan memungkinkan siswa untuk merenungkan, berdiskusi serta bertukar 

pikiran dengan rekan-rekannya serta guru mereka. Penggunaan blended 

learning dengan kombinasi ketiga unsur tersebut dapat mendorong siswa 

untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan sehingga membantu siswa dapat belajar lebih mandiri serta 

memahami konsep dengan baik. Dalam penerapannya blended learning 

menggabungkan beberapa sumber secara fisik serta maya (virtual) dengan 

pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Alisson dkk. dalam Yendri 

(2013:3) pada Tabel 1 berikut:  

 

Tabel 1. Pendekatan Blended Learning  

Live face-to-face (formal) Live face-to-face (informal) 

• Instructor-led classroom 

• Workshops 

• Coaching/monitoring 

• Collegial connections 

• Work teams 

• Role modeling 
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• On-the-job 

Virtual Collaboration / 

synchronous 

Virtual collaboration / 

asynchronous 

• Live e-Learning classes 

• E-mentoring 

 

• E-mail 

• Online bulletin boards 

• Listservs 

• Online communities 

Self-paced learning Performance support 

• Web learning modules 

• Online resource links 

• Simulations 

• Scenarios 

• Video and audio CD/DVDs 

• Online self- assessments 

• Workbooks 

• Help systems 

• Print job aids 

• Knowledge databases 

• Documentation 

• Performance/decision support   

   Tools 

 

Menurut pendekatan diatas dapat dilihat bahwa blended learning memadukan 

berbagai metode pengajaran dengan memanfaatkan teknologi dan 

menyesuaikan kondisi yang disepakati semua pihak. Sedangkan teknologi 

virtual yang ada dapat dimanfaatkan untuk proses blended learning. 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan juga beberapa pendekatan dalam blended 

learning yang dapat digunakan sebagai acuan desain produk yang 

dikembangkan. Acuan desain produk yang dikembangkan mengacu pada 

pendekatan self-paced learning.  

 

Pengertian self-paced learning menurut Rakesh (2013: 6) yaitu 

Self-paced E-Learning:  is good for simulations, online case studies, 

interactive learning modules, e-mail, bulletin boards interactions, online 

assessments, and other forms of CBT (computer based training).  

 

Berdasarkan pendapat Rakesh (2013: 6), mengenai pengertian self-paced 

learning dapat disimpulkan bahwa pendekatan self-paced learning baik 

digunakan untuk simulasi, studi kasus online, modul pembelajaran interaktif, 

e-mail, bulletin board interaksi, penilaian online, dan bentuk lain dari CBT 
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(computer based training). Adapun pendekatan self-paced learning yang 

digunakan yaitu online resources links. Sebab pendekatan tersebut sesuai 

dengan menu courses dalam schoology yang dikembangkan. Kemudian 

online resources links merupakan link yang dapat digunakan untuk 

mengakses sumber belajar secara online seperti handout, LKPD, serta link 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran.  

 

Menurut Uzun dan Senturk (2010: 202), mengemukakan bahwa 

The results indicate that the blended learning had a positive effect on 

students’ attitudes towards computers. Before the instruction, there was 

no statistically significant difference in CAS mean scores between the 

experimental group (blended group) and the control group (FTF group). 

After 14 weeks of instruction, the experimental group received higher 

scores than the control group on the same CAS. The difference in mean 

scores of both groups was statistically significant. 

 

Kemudian menurut Kazu dan Demirkol (2014: 85):  

A significant difference has been found between the final test 

achievement grades of the two student groups having studied according 

to two learning approaches which demonstrate the academic 

achievement averages acquired at the end of the study. The academic 

achievement average of the students who have studied in blended leaning 

environment has been found higher than the academic achievement 

average of the students who have studied in traditional learning 

environment. 

 

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa antara 

kelas yang menggunakan metode blended learning memiliki skor prestasi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode 

konvensional, karena dengan menggunakan metode blended learning dalam 

penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja 

dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Kemudian, peserta didik 
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menjadi lebih mandiri serta leluasa dalam mempelajari materi dengan 

memanfaatkan materi yang tersimpan secara online. 

 

D. LMS (Learning Management System) 

 

LMS (Learning Management System) atau dikenal sebagai CMS (Course 

Management System) dibutuhkan didalam proses penyelenggaraan  

e-learning, yang fungsinya mengatur tata laksana penyelenggaraan 

pembelajaran di dalam model e-learning. CMS umumnya di bangun berbasis 

web, yang akan berjalan pada sebuah web server dan dapat diakses oleh 

pesertanya melalui web browser. Server biasanya di tempatkan di universitas 

atau lembaga lainnya, yang dapat diakses dari mana pun oleh pesertanya, 

dengan memanfaatkan koneksi internet. 

 

Pada umumnya CMS memberikan sebuah tool bagi instruktur, educator atau 

pendidik untuk membuat website pendidikan dan mengatur akses control, 

sehingga hanya peserta yang terdaftar yang dapat mengakses dan melihatnya. 

Selain menyediakan pengontrolan, CMS juga menyediakan berbagai tools  

yang menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti menyediakan 

layanan untuk mempermudah upload dan share material pengajaran, diskusi 

online, chatting, penyelenggaraan kuis, survey, laporan, dan sebagainya. 

  

Sedangkan LMS menurut Amiroh (2012: 1), menyatakan bahwa: 

Learning Management System (LMS) atau Course Management 

System (CMS), juga dikenal sebagai Virtual Learning Environment 

(VLE) merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh 

kalangan pendidik, baik universitas/perguruan tinggi dan sekolah sebagai 

media pembelajaran online berbasis internet (e-learning). 

 



18 

Kemudian dari pendapat tersebut maka dapat di simpulkan bahwa LMS 

adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memanfaatkan koneksi 

internet, yang di dalamnya berisi fitur atau sebuah layanan instruksi untuk 

mempermudah pembuatan pembelajaran. 

 

Adapun karakteristik LMS menurut Henderson (2003: 182), yaitu: 

1. An LMS helps you manage complexity. 

2. An LMS handles the administrative tasks for e-learning; things like 

tracking students, enrolling student, ect 

3. That administrative end can become very complex if you have 

hundreds of courses and hundreds of stusents to manage. 

4. An LMS will automate the handling of course catalog, course 

delivery, students enrollment and tracking, assessments an quizzes. 

 

Jadi dari uraian diatas maka dapat ketahui tentang karakteristik LMS 

diantaranya: 

1. LMS membantu kita mengelola kompleksitas. 

LMS akan mengelola pembelajaran secara kompleks. LMS 

menggunakan teknologi berbasis web yang membantu dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan mengendalikan semua 

aspek proses pembelajaran. 

2. LMS menangani tugas administrasi untuk pembelajaran elektronik  

(e-learning). 

3. LMS menangani tugas administrasi seperti registrasi siswa, pelacakan 

siswa, dan pendaftaran kelas siswa baru. 

4. LMS menangani administrasi yang sangat kompleks. 

LMS menangani administrasi pembelajaran yang sangat kompleks 

dengan pengaturan seratus kelas pembelajaran dan seratus murid. 
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5. LMS akan otomatis menangani hal seperti: katalog pembelajaran, layanan 

pembelajaran, pendaftaran siswa dan pelacakan, penilaian dan kuis. 

 

Kemudian fungsi LMS menurut Henderson (2003: 183), adalah: 

1. Delivering the learning courses 

2. Showing the catalogs of courses 

3. Tracking user and providing reports of who did what 

4. Assessing users (quizzes, pretets, posttests) 

 

Jadi dari beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi LMS, antara 

lain; (1) Uploading dan sharing material; (2) Forum dan chats; (3) Quizzes 

dan survey; (4) Ghatering dan reviewing assignmens; dan (5) Recording 

grades. 

 

E. Schoology 

 

Schoology adalah situs yang menggabungkan antara jejaring sosial dan LMS. 

Schoology memiliki fitur yang nyaris sama dengan facebook. Adapun fitur-

fitur yang dimiliki schoology adalah sebagai berikut: (1) Courses (Kursus), 

yaitu fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. (2) Groups (Kelompok), 

yaitu fasilitas untuk membuat kelompok. (3) Resources (Sumber Belajar), di 

dalam fitur resource dapat menambahkan materi yaitu berupa : assignment, 

test/quiz, file/link, discussion, page dan media album. 

 

Aminoto dan Pathoni (2014) mengemukakan bahwa schoology adalah 

website yang memadu e-learning dan jejaring sosial. Konsepnya sama seperti 

edmodo, namun dalam hal e-learning, schoology mempunyai banyak 

kelebihan. Membangun e-learning dengan schoology juga lebih 

menguntungkan bila dibanding menggunakan moodle yaitu karena tidak 
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memerlukan hosting dan pengelolaan schoology (lebih user friendly). Tentu 

fiturnya tidak selengkap moodle, namun untuk pembelajaran online di 

sekolah sudah sangat memadai.  

 

Pada schoology kita dapat melakukan pengaturan/moderasi terhadap user 

yang ingin gabung pada group/kelas kita, pada status access group sebagai 

invite only, allow requests ataupun open. Kita juga dapat memfilter posting-

posting peserta didik pada sebuah course sebelum postingan di publish. 

Sehingga peserta didik tidak dapat seenaknya update status pada coursenya. 

 

Selain dari update status, schoology juga menyediakan fasilitas blog yang 

digunakan untuk memfasilitasi user yang ingin melakukan posting blog pada 

account schoologynya. Schoology juga memiliki fasilitas yang digunakan 

untuk berkirim suratnya melalui direct post. Serta schoology juga bisa 

mengintegrasikan (sharing) postingan anda ke account facebook atau twitter 

anda. Kemudian, schoology juga menyediakan fasilitas untuk mengelola nilai 

(grade) hasil quiz atau aktivitas lain, via gradebook dan schoology juga dapat 

diakses melalui mobile device dengan cara menginstall schoology apps yang 

dapat anda download serta gunakan secara gratis. 

 

Schoology juga menyediakan fasitilitas blog untuk memfasilitasi user yang 

ingin melakukan posting blog pada akun schoology. Secara khusus schoology 

juga memiliki fasilitas untuk berkirim surat/message dan hanya melalui direct 

post, sehingga bisa berkirim surat kemanapun melalui fasilitas messages yang 

tersedia, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam 

schoology ini sangatlah lengkap dengan berbagai alat pembelajaran, sama 
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seperti di kelas dalam dunia nyata, mulai dari absensi, test dan kuis, hingga 

kotak untuk mengumpulkan pekerjaan rumah. Schoology juga menawarkan 

jejaring lintas sekolah, yang memungkinkan sekolah berkolaborasi dengan 

berbagi data, kelompok dan juga diskusi kelas. Schoology sangat cocok 

sebagai media suplemen pembelajaran dengan fitur courses yang terdiri dari 

assigment, test/quiz, files/links, dan discussion sebagai pendukung melalui  

e-learning. 

 

Adapun kelebihan yang dimiliki schoology menurut Amiroh (2012), bahwa 

pada schoology tersedia 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. 

 

Kesimpulan dari pendapat diatas adalah kelebihan lain dari schoology yaitu 

tersedianya fasilitas attandance/absensi yang digunakan untuk mengecek 

kehadiran siswa serta fasilitas analityc yang digunakan untuk melihat semua 

aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion serta aktivitas lain 

yang kita siapkan untuk siswa. Melalui fitur analytic ini, kita juga dapat 

melihat di mana saja atau pada aktivitas apa saja seorang peserta didik biasa 

menghabiskan waktu mereka ketika sedang login. 

 

Menurut Schuetz dalam Juniarti (2014: 9) menyebutkan lima alasan mengapa 

menggunakan schoology, antara lain: (1) LMS schoology menawarkan sarana 

yang digunakan oleh guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran online, 

(2) Schoology menyediakan “resources” kurikuler dan kelompok kolaboratif 
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bagi siswa dan guru untuk membangun dan terlibat dalam jaringan 

pembelajaran pribadi mereka, (3) Schoology dapat dijalankan pada web 

browser apa saja, termasuk pada aplikasi mobile seperti android dan Ios, (4) 

Schoology merupakan Application Programming Interfac (API) yang berarti 

bahwa aplikasi lain dapat terhubung dan berinteraksi dengan program 

schoology, misalnya google drive, twitter dan facebook, (5) Merupakan 

komponen instruksional yang gratis untuk guru dan siswa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam schoology 

ini sangatlah lengkap dengan berbagai alat pembelajaran, sama seperti di 

kelas dalam dunia nyata, mulai dari absensi, test dan kuis, hingga kotak untuk 

mengumpulkan pekerjaan rumah. Schoology juga menawarkan jejaring lintas 

sekolah, yang memungkinkan sekolah berkolaborasi dengan berbagi data, 

kelompok dan juga diskusi kelas. Schoology sangat cocok sebagai media 

pembelajaran pendukung melalui e-learning.  

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and 

Development (penelitian dan pengembangan), sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Sugiyono (2012:407) bahwa metode penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang akan 

dikembangkan berupa media e-learning dengan schoology sebagai suplemen 

untuk pembelajaran fisika SMA pada materi Fluida Statis. Pada proses 

pengembangan produk ini, terdapat uji ahli dan uji coba produk. Dimana uji 

ahli dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang dihasilkan 

berdasarkan kesesuaian produk dilihat dari pendekatan yang digunakan, 

sedangkan uji coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

bagaimana kemudahan, kemenarikan, manfaatan dan keefektifan media  

e-learning. 

 

B. Prosedur Penelitian Pengembangan 

 

 

Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam pengembangan 

media e-learning berbasis schoology adalah model Suyanto dan Sartinem 
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(2009: 322). Adapun langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

bertujuan untuk menghasilkan produk seperti pada gambar 1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Pengembangan Media Instruksional Diadaptasi dari 

Prosedur Pengembangan Produk dan Uji Produk menurut Suyanto dan 

Sartinem (2009: 322). 

 

Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami serta 

berpijak pada landasan teoritis desain pembelajaran yang dikembangkan. 

Model ini disusun secara terprogram dengan kegiatan yang sistematis dalam 

upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan media belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pengembangan yang 

dilakukan yaitu berupa pembuatan media e-learning dengan schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis. Subjek uji 

coba ini adalah siswa kelas XI. Uji coba produk penelitian pengembangan ini 

terdiri atas ahli desain, ahli isi/materi pembelajaran, uji satu lawan satu  

(one for one) dan uji lapangan sebagai berikut: 

1. Uji ahli desain yaitu seorang yang ahli dalam bidang teknologi pendidikan  

dalam mengevaluasi desain media e-learning dengan schoology. 

Tahap I 

Analisis 

Kebutuhan 

Tahap II 

Identifikasi 

Sumber 

Daya  

Tahap III 

Identifikasi 

Spesifikasi 

Produk  

Tahap IV 

Pengembangan 

Produk 

(Prototipe I) 

Tahap V 

Uji Internal/ 

Kelayakan Produk 

(Prototipe II) 

Tahap VI 

Uji Eksternal/ 

Kemanfaatan Produk 

(Prototipe III) 

Tahap VII 

Produksi 
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2. Uji ahli bidang isi/materi dilakukan oleh ahli bidang isi/materi yaitu  

seorang yang berlatar belakang ilmu fisika. 

3. Uji satu lawan satu yaitu diambil sampel penelitian 3 orang siswa yang  

dapat mewakili populasi target. 

4. Uji lapangan yaitu diambil sampel penelitian satu kelas siswa SMA kelas 

XI MIPA, uji kelompok terdiri dari satu kelas sampel yang dipilih secara 

acak. 

 

Di dalam menguji produk yang telah dibuat ada beberapa prosedur yang harus 

dilakukan. Sesuai prosedur penelitian dan pengembangan menurut Suyanto 

dan Sartinem (2009:322) tahapan penelitian pengembangan yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan. 

2. Identifikasi sumberdaya 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. 

 

Tahapan yang dilakukan pada prosedur pengembangan lebih jelasnya yaitu 

sebagai berikut: 

 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi bahwa 

diperlukan adanya kebermanfaatan dengan dikembangkannya media  
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e-learning di dalam pembelajaran. Analisis kebutuhan ini dilakukan 

dengan teknik analisis kebutuhan angket dan observasi langsung. Analisis 

kebutuhan angket ditujukan terhadap guru mata pelajaran fisika dan siswa 

kelas XI MIPA di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung. Analisis 

kebutuhan angket dilakukan untuk mengetahui metode yang diterapkan 

dalam pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, mengetahui 

hambatan- hambatan dalam penggunaan perangkat pembelajaran, serta 

untuk mengetahui pemanfaatan koneksi internet di dalam pembelajaran. 

 

Hasil analisis kebutuhan berupa angket ternyata di SMA Muhammadiyah 

2 Bandarlampung, kegiatan pembelajaran sudah menggunakan media 

pembelajaran secara variatif, karakteristik siswa di SMA Muhammadiyah 

2 Bandarlampung merupakan siswa yang sudah tidak asing lagi dengan 

perkembangan teknologi, terlihat dari keseharian siswa yang telah 

membawa laptop atau notebook. Kemudian, untuk hasil analisis lingkungan 

di SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung menunjukkan bahwa dalam 

mengembangkan media pembelajaran khususnya media e-learning sangat cocok, 

hal ini terlihat dari berbagai fasilitas yang dimiliki oleh sekolah.  

 

Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah memiliki fasilitas diantaranya yaitu 

memiliki laboratorium komputer yang terkoneksi ke jaringan internet serta 

memiliki fasilitas wifi yang digunakan untuk mendukung pencarian informasi 

dengan menggunakan notebook atau laptop, serta guru yang telah memiliki 

kemampuan penggunaan komputer. Metode yang diterapkan masih 

didominasi oleh metode ceramah, menghafal, dan latihan soal-soal. 
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Kemudian fasilitas internet di sekolah digunakan untuk browsing materi 

pembelajaran dan juga dimanfaatkan untuk ujian yang dilakukan secara 

online, namun pemanfaatannya belum secara maksimal baru pada tahap 

percobaan pemanfaatan internet kepada siswa untuk ujian secara online 

belum kepada penerapannya. 

 

Oleh sebab itu peneliti akan mengembangkan media e-learning dengan 

menggunakan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika pada 

materi Fluida Statis. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui 

kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah sebagai 

sumber belajar bagi guru maupun siswa yang mendukung kegiatan 

pembelajaran. Observasi seperti ketersediaan buku fisika di perpustakaan, 

ketersediaan alat-alat praktikum di laboratorium fisika dan pemanfaatan 

sumber belajar. Berdasarkan hasil observasi langsung di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung diketahui bahwa sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan 

media pembelajaran sudah cukup lengkap serta sudah terdapatnya fasilitas 

koneksi internet berupa wifi. Hasil analisis kebutuhan dan observasi inilah 

yang menjadi acuan penulisan latar belakang masalah penelitian 

pengembangan ini. 

 

2. Identifikasi Sumber Daya 

Identifikasi sumber daya dilakukan dengan cara observasi ke SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung untuk mengetahui kesesuaian produk 

yang akan dikembangkan apabila diterapkan di sekolah tersebut. Sumber 
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daya sekolah yang diidentifikasi meliputi ketersediaan fasilitas wifi dan 

komputer. Observasi dilakukan dengan membagikan angket kepada siswa 

dan guru mata pelajaran fisika. Hasil observasi ini akan dijadikan dasar 

untuk menentukan spesifikasi produk yang bisa dikembangkan. 

 

3. Identifikasi Spesifikasi Produk 

Identifikasi spesifikasi produk dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

produk yang akan dikembangkan. Untuk mengidentifikasi spesifikasi 

produk dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan dan 

identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Pada tahap ini dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan topik atau materi pokok pengembangan media 

e-learning yang dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

dan identifikasi sumber daya disimpulkan bahwa perlu dikembangkan 

media e-learning pada materi Fluida Statis. Hal ini disebabkan materi 

Fluida Statis masih disampaikan dengan cara tradisional dan belum 

memanfaatkan fasilitan internet serta komputer. Sehingga dalam 

penyampain materi masih belum maksimal. 

b. Mengidentifikasi kurikulum untuk mendapatkan identifikasi materi 

pembelajaran dan indikator ketercapaian dalam pembelajaran. 

Pengembangan ini dilakukan berdasarkan kurikulum 2013 yang 

mendukung pembelajaran berbasis TIK. 

c. Menentukan fasilitas atau fitur schoology yang akan digunakan.  

Fitur yang akan digunakan yaitu add file/link (handout dan LKPD), add 

assignment (pertemuan 1-4), dan add test/quiz (uji kompetensi). 
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d. Menentukan isi atau materi pada media e-learning dalam schoology 

yang akan dikembangkan. Materi yang akan dikembangkan yaitu Fluida 

Statis, yang terdiri dari beberapa sub materi yaitu Tekanan Hidrostatis, 

Hukum Pascal, Hukum Archimedes, dan Gejala Meniskus. 

 

4. Pengembangan Produk 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan produk yang berupa media 

e-learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika pada 

materi Fluida Statis. Media e-learning yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menggunakan suatu LMS yaitu schoology.  

 

Pengembangan media e-learning dengan schoology ini nantinya dapat 

digunakan sebagai inovasi pembelajaran guru dan juga sebagai salah satu 

sumber belajar bagi siswa dalam mempelajari Fluida Statis. Hasil 

pengembangan pada langkah ini berupa prototipe 1. Langkah yang harus 

dilakukan untuk mengembangkan media e-learning dengan schoology 

sebagai suplemen pembelajaran fisika pada materi Fluida Statis yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis KI, KD kurikulum 2013 Fisika untuk kelas XI SMA. 

b. Membuat silabus atau garis besar isi media e-learning dengan schoology. 

c. Membuka aplikasi schoology dengan cara mengakses www.schoology.com 

d. Sign Up sebagai guru. Langkah ini dilakukan bila belum memiliki akun 

schoology. Setelah register sebagai guru selesai kita akan mendapatkan 

kode akses guru sehingga siswa dapat bergabung pada kelas yang telah 

kita buat. 
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e. Selanjutnya yaitu membuat grup. Pada langkah ini siswa yang telah 

memiliki akun schoology dapat bergabung dalam grup dengan cara 

memasukkan kode akses yang telah kita berikan sebelumnya. 

f. Lalu mengupload modul ajar yang disesuaikan dengan materi yang kita 

ajarkan. Modul ajar dapat berbentuk format pdf, dan word. 

g. Setelah itu mengimport bahan ajar berupa tugas, kuis atau link tugas 

diskusi, foto ataupun halaman yang dapat berbentuk file. Setelah kita 

selesai mengimport, kemudian klik create.  

h. Selanjutnya publish tugas, kms, file atau links tugas diskusi, foto 

ataupun halaman yang dapat berbentuk file. Untuk publish kuis tidak 

dapat secara otomatis terpublish ke anggota grup yang lain, namun kita 

harus memiliki pengaturan tersendiri untuk mempublish test atau quiz 

tersebut. 

 

5. Uji Internal 

Media e-learning dengan schoology yang selesai dibuat kemudian 

dilakukan uji internal. Uji internal ini terdiri dari uji ahli desain dan uji ahli 

materi. Uji ahli dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi 

pertanyaan tentang desain dan isi atau materi media e-learning yang 

dikembangkan. Uji ahli dilakukan dengan beberapa ahli yang berkompeten 

di bidangnya. Dalam instrumen penilaian uji ahli juga diberikan ruang 

untuk memberikan saran masukan perbaikan produk yang dikembangkan.  

Prosedur uji ahli desain dan ahli materi meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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a. Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai 

prototipe I yang telah dibuat. 

b. Menyusun instrumen uji kelayakan produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan. 

c. Melaksanakan uji ahli desain dan materi yang dilakukan oleh ahli 

desain dan ahli isi atau materi pembelajaran. 

d. Melakukan analisis terhadap hasil uji ahli desain dan ahli materi yang 

akan digunakan untuk perbaikan produk. 

e. Mengkonsultasikan hasil yang telah diperbaiki kepada ahli desain dan 

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. Dalam melaksanakan uji kelayakan peneliti melibatkan dua orang 

ahli, dimana untuk uji ahli desain yang merupakan seorang master dalam 

bidang teknologi pendidikan dalam mengevaluasi desain media 

pembelajaran yaitu salah seorang dosen PMIPA Universitas Lampung, 

sedangkan ahli bidang isi atau materi dilakukan oleh ahli bidang isi atau 

materi untuk mengevaluasi isi atau materi Fluida Statis untuk SMA/MA 

yaitu seorang dosen PMIPA Universitas Lampung yang berlatar belakang 

Pendidikan Fisika. Hasil uji coba produk untuk mengetahui kekurangan 

dan kelebihan dari produk tersebut, kemudian akan dijadikan bahan 

perbaikan dan penyempurnaan dari produk itu. Setelah dilakukan uji 

internal produk, maka prototipe I akan mendapat saran-saran perbaikan 
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dari ahli desain dan ahli isi atau materi. Selanjutnya produk hasil perbaikan 

dan konsultasi kemudian disebut prototipe II. 

 

6. Uji Eksternal 

Setelah dilakukan uji internal atau uji kelayakan produk dan diperoleh 

hasil berupa prototipe II, langkah selanjutnya dilakukan uji eksternal yang 

diberikan kepada siswa untuk digunakan sebagai media dan sumber 

pembelajaran. Uji eksternal merupakan uji coba kemanfaatan produk oleh 

pengguna. Hal-hal yang diujikan yaitu: kemenarikan, kemudahan 

menggunakan produk oleh pengguna, dan keefektifan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang harus terpenuhi. 

 

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 e-learning dalam pembelajaran sebelum tahap uji 

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

dipilih tiga orang siswa secara acak. Pada tahap ini, siswa menggunakan 

media e-learning secara individu atau mandiri kemudian diberikan angket 

untuk menyatakan apakah media e-learning sudah menarik, mudah 

digunakan dan membantu siswa dalam pembelajaran. 

 

Uji kelompok kecil dilakukan pada sampel penelitian satu kelas siswa  

SMA XI MIPA untuk mengetahui kemenarikan, kemudahan serta manfaat 

dalam menggunakan media e-learning dan keefektifan media e-learning 

sebagai suplemen pembelajaran. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 
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desain penelitian one-shot case study untuk mengetahui keefektifan dari 

media e-learning yang dihasilkan. Desain ini digunakan untuk meneliti 

satu kelompok dengan satu kali perlakuan. Kemudian diketahui efektifitas 

dari media e-learning dengan schoology setelah digunakan dalam proses 

pembelajaran fisika dengan membandingkan hasil dari belajar mereka 

terhadap nilai KKM. Adapun prosedur pelaksanaannya yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menjelaskan bahwa media e-learning ini berada dalam tahap uji 

eksternal dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. 

b. Menyampaikan orientasi, motivasi, indikator serta tujuan pembelajaran. 

c. Menggunakan media e-learning dalam kegiatan pembelajaran (blended 

learning). 

d. Memberikan tes untuk mengetahui tingkat tujuan yang dapat tercapai 

secara online dengan schoology. 

e. Menganalisis hasil uji eksternal untuk mengetahui keefektifan media 

e-learning pada pembelajaran fisika. 

f. Menentukan data hasil uji coba. 

 

Setelah dilakukan uji eksternal maka akan diperoleh saran perbaikan yang 

digunakan untuk penyempurnaan sehingga diperoleh prototipe III yang 

merupakan produk akhir dari pengembangan.  

 

7. Produksi 

Setelah dilakukan perbaikan dari uji eksternal maka dihasilkan prototipe 

III kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu produksi. Tahap ini 
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merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan, dimana dihasilkan 

media e-learning dengan schoology pada materi Fluida Statis yang telah 

tervalidasi dan siap digunakan. 

 

C. Desain Produk 

 

Media e-learning pada penelitian ini akan dikembangkan dengan salah satu 

LMS yaitu schoology. Media e-learning yang dikembangkan mengacu pada 

kurikulum 2013 dan hasil analisis penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan. Adapun media e-learning yanng dikembangkan meliputi handout, 

LKPD, uji kompetensi berbasis LMS pada materi Fluida Statis serta kelas 

online dengan schoology. Desain media e-learning meliputi pula pembagian 

jadwal serta tampilan kegiatan online dan kegiatan tatap muka. Desain 

pembelajaran dalam menggunakan media e-learning yaitu online-tatap muka 

(blended learning) yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Pembelajaran blended learning 

Topik 1 

Online Learning          Tatap Muka 
Pertemuan 1 

Topik 2 

Online Learning          Tatap Muka 
Pertemuan 2 

Topik 3 

Online Learning          Tatap Muka 
Pertemuan 3 

Topik 4 

Online Learning          Tatap Muka 
Pertemuan 4 
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Dalam kelas online terdapat beberapa kegiatan yaitu mulai dari orientasi, 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis hingga merancang percobaan, 

forum diskusi serta evaluasi terhadap siswa baik berupa tugas maupun ujian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian pengembangan ini menggunakan tiga macam metode pengumpulan 

data. Ketiga metode tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi dilakukan untuk kegiatan analisis kebutuhan pada 

penelitian pendahuluan. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di 

sekolah sesuai dengan produk yang dikembangkan, seperti ketersediaan 

sumber belajar, laboratorium komputer dan wifi. 

 

2. Metode Angket 

Metode angket merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan instrumen pertanyaan kepada siswa maupun guru. 

Digunakannya instrumen angket ini untuk mengetahui kebutuhan guru dan 

siswa akan produk yang akan dikembangkan. Selain digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan, angket juga digunakan untuk uji internal. 

Instrumen angket uji ahli ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

produk berdasarkan desain serta materi. Pada uji eksternal angket juga 

digunakan untuk uji kemenarikan, kemudahan dan manfaat produk. 

Angket digunakan dalam membuat rekomendasi perbaikan produk untuk 

kesempurnaan produk yang dikembangkan.   



36 

3. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas perangkat yang 

dikembangkan. Metode ini dilakukan dengan menerapkan media 

e-learning yang dihasilkan sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA. 

Metode tes ini menggunakan desain penelitian One-Shot Case Study. 

Desain penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. One-Shot Case Study (Sugiyono, 2010:110). 

 

Keterangan: 

X = Treatment, penggunaan media e-learning  

0 = Hasil belajar siswa 

 

Metode tes ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung. Produk yang dikembangkan akan 

digunakan sebagai suplemen pembelajaran fisika. Kemudian siswa akan 

diberikan soal ujian. Hasil ujian tersebut dianalisis ketercapaian tujuan 

pembelajaran sesuai dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

yang harus terpenuhi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Setelah diperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

tersebut. Data hasil penelitian pendahuluan dengan instrumen angket 

dianalisis untuk mengetahui perlu atau tidak dikembangkannya media 

e-learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika SMA. 

X   O 
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Digunakannya skala likert pada instrumen angket penelitian uji ahli desain 

serta uji ahli materi yang memiliki 4 pilihan jawaban sesuan dengan konten 

pertanyaan. Dari hasil penilaian tersebut selanjutnya dilihat skor rata-ratanya 

yang kemudian diinterprestasikan kelayakan produk dari segi desain dan 

materi. 

 

Digunakannya uji eksternal untuk mengetahui respon dari siswa terhadap 

media e-learning yang telah dibuat serta menilai kemenarikan, kemudahan 

dan manfaat dari media e-learning yang dihasilkan. Terdapat 4 skala 

penilaian dalam instrumen penilaian uji eksternal. Angket respon terhadap 

pengguna produk memiliki 4 pilihan jawaban yang sesuai dengan konten 

pertanyaan yaitu: “sangat menarik”, “menarik”,  “kurang menarik” serta 

“tidak menarik” atau “sangat baik”, “baik”, “kurang baik”, serta “tidak baik”. 

 

Tiap pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat 

kesesuaian produk bagi pengguna. Penilaian instrumen total dilakukan dari 

jumlah skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah total skor, 

setelah itu hasilnya dikalikan dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor 

penilaian tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

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

Pilihan Jawaban 
Skor 

Uji Kemenarikan Uji Kemudahan Uji Kemanfaatan 

Sangat Menarik Sangat Mudah Sangat Bermanfaat 4 

Menarik Mudah Bermanfaat 3 

Cukup Menarik Cukup Mudah Cukup Bermanfaat 2 

Tidak Menarik Tidak Mudah Tidak Bermanfaat 1 
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Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan formulasi: 

Skor Penilaian =  
Jumlah skor pada instrumen

Jumlah skor tertinggi
 X 4 

 

Hasil dari skor penilaian tersebut selanjutnya dicari rata-ratanya dari sejumlah 

sampel uji coba kemudian dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk 

menentukan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang 

dihasilkan. Pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas (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 

 

Setelah dilakukannya pembelajaran fisika yang menggunakan media  

e-learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran dengan metode 

one shot case study diperoleh hasil uji eksternal berupa hasil belajar siswa. 

Data hasil dari uji eksternal digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas 

media e-learning, digunakannya nilai KKM mata pelajaran fisika di sekolah 

untuk perbandingan setelah menggunakan suplemen pembelajaran berupa 

media e-learning dengan schoology untuk meningkatkan pemahaman konsep 

Fluida Statis. Menurut Arikunto (2010), apabila 70% dari siswa yang belajar 

menggunakan media e-learning telah tuntas KKM, maka suplemen 



39 

pembelajaran menggunakan media e-learning dengan schoology dalam 

pembelajaran fisika ini dapat dikatakan efektif dan layak digunakan. Skor 

penilaian total diformulasikan sebagai berikut: 

 

����� =
�����ℎ  !"# $�%& '�()#"�)ℎ  � *�

�����ℎ +!"# ,�! ����
× 100 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Setelah melakukan penelitian pengembangan ini, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dihasilkan media e-learning dengan schoology sebagai suplemen 

pembelajaran pada materi Fluida Statis dengan prosedur pengembangan 

Suyanto (2009) yang telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain. 

2. Media e-learning dengan schoology sebagai suplemen pembelajaran fisika 

pada materi Fluida Statis memiliki skor kemenarikan 3,02 (menarik), 

kemudahan 2,95 (mudah), dan kemanfaatan 2,98 (bermanfaat). 

3. Media e-learning dengan menggunakan schoology pada materi Fluida 

Statis yang dikembangkan efektif digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran dilihat dari hasil uji efektivitas yaitu sebanyak 80% siswa 

telah mencapai KKM. 

 

B. Saran 

 

 

Saran penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Penggunaan media e-learning ini sebaiknya diterapkan pada sekolah atau 

daerah yang memiliki konektivitas internet stabil dan memadai. 
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2. Penggunaan media e-learning ini hendaknya dilakukan oleh guru yang 

sudah memiliki pemahaman yang baik tentang media e-learning. 

3. Bagi guru sebaiknya memanfaatkan media e-learning sebagai suplemen 

pembelajaran untuk mengatasi permasalahan keterbatasan waktu 

pembelajaran. 

4. Bagi siswa hendaknya menggunakan media e-learning secara individu 

agar dapat lebih mandiri dalam belajar di luar jam pelajaran. 
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