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Abstrak. Jenis penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah penelitian research and 

development. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah strategi 

perkuliahan yang menggunakan sistem e-Learning untuk menunjuang perkuliahan tatap 

muka di dalam kelas. Target khusus yang ingin dicapai adalah hasil belajar fisika yang 

diperoleh mahasiswa dengan menggunakan sistem e-Learning akan lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menggunakan sistem eLearning/ tatap muka. 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, peneliti membangun sebuah CMS/ portal 

eLearning dengan open source moodle dengan alamat dosenfisika.com untuk menunjang 

kegiatan perkuliahan di dalam kelas. CMS/ portal e-Learning tersebut sudah diujikan pada 

mahasiswa teknik informatika UNINDRA yang mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2. 

Setelah diujikan CMS/ portal eLearning tersebut sudah dilakukan beberapa pengembangan 

dan perbaikan. Kelayakan CMS/ portal eLearning tersebut sudah divalidasi oleh ahli media, 

ahli produk dan ahli materi. Pada penelitian ini dilakukan dua kali test yaitu pre-test dan 

post-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari kelas eksperimen hasil pre-test 

menunjukkan nilai rerata 29,00 dan rerata nilai post-test menunjukkan 92,13. Sedangkan 

pada kelas control nilai pre-test menunjukkan rerata 29,38 sedangkan nilai post-testnya 

menunjukkan nilai rerata 84,5. Dari hasil pre-test dan post-test untuk kelas eksperiment 

terdapat kenaikan sebesar 63,13 poin sedangkan untuk kelas kontrol terdapat kenaikan 

sebesar 55,12 poin. Dari hasil tersebut jelas bahwa  ada perbedaan kenaikan hasil belajar 

fisika antara kelas eksperiment dengan kelas kontrol, di mana kelas eksperiment mengalami 

kenaikan hasil belajar fisika yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol.   

 

Kata Kunci: Strategi Perkuliahan, Course Management System, Hasil Belajar 
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ABSTRACT. This type of research proposed by researchers is the research and 

development studies. The purpose of this study is to develop a strategy that uses a lecture 

with e-Learning system to support the lectures face-to-face in the classroom. Specific 

targets to be achieved is the result of the students studying physics obtained by using the e-

Learning system will be higher when compared with students who did not use the e-

Learning system / face to face. To achieve the objectives in this study, the researchers built 

a CMS / eLearning portal with open source Moodle with dosenfisika.com address to 

support lectures in the classroom. CMS / e-Learning portal has been tested on UNINDRA 

informatics engineering students who took a course Physics 2. Having tested CMS / 

eLearning portal is already done some development and improvement. Feasibility CMS / 

eLearning portal has been validated by media experts, product specialists and materials 

experts. In this research, the test twice a pre-test and post-test for the experimental class and 

the control class. From the experimental class pre-test results showed a mean value of 29.00 

and the mean value of the post-test showed 92.13. While in the control class values pre-test 

showed a mean value of 29.38 while the post- tests showed an average value of 84.5. From 

the pre-test and post-test for experimental class there is an increase of 63.13 points, while 

the control class there is a gain of 55.12 points. From these results it is clear that there are 

differences in the increase in learning outcomes between classroom physics experiment 

with the control class, where the class of experimental physics increased learning outcomes 

are higher when compared with the control class. 

Keyword: Class strategies, Course Management System, Physics Learning Outcomes 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hasil ujian akhir semester (UAS) pada mahasiswa Teknik Informtika, Fakultas 

Teknik MIPA, UNINDRA yang mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2 tahun ajaran 2012-

2013 menunjukkan nilai rata-rata 59,83. Keadaan ini mengindikasikan bahwa hasil ujian 

akhir semester masih jauh di bawah standar. Fenomena lain yang terjadi adalah jumlah 

mahasiswa teknik informatika yang sangat banyak, sehingga membutuhkan banyak ruang 

dan waktu untuk melakukan perkuliahan. Keadaan ini cenderung tidak berubah secara 

signifikan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan ada masalah yang dihadapi mahasiswa 

dalam proses perkuliahan. 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju seharusnya dapat 

dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan perkuliahan dengan mekanisme belajar mengajar 

berbasis teknologi informasi. Konsep ini diharapkan dapat menunjang perkuliahan sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar/ indeks prestasi dari mahasiswa.  Konsep yang dikenal 

dengan sebutan e-Learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. Saat ini konsep e-Learning 

sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia dengan maraknya implementasi  e-Learning 

di lembaga pendidikan. 

Berkaitan dengan hal ini perlu dirancang sebuah pendekatan perkuliahan yang dapat 

memadukan antara proses perkuliahan berbasis teknologi informasi dan tatap muka. 

Pendekatan yang selaras dengan harapan tersebut adalah dukungan sebuah portal e-learning 

dengan menggunakan open source moodle. Harapan adanya portal e-Learning ini adalah 

hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah fisika dapat meningkat, selain itu dukungan 

portal e-learning ini dapat menjadi sebuah inovasi baru dalam menunjang perkuliahan di 

prodi Teknik Informatika UNINDRA. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian pengembangan strategi perkuliahan berbasis komputer 

dengan menggunakan Course Management System (CMS) MOODLE ntuk meningkatkan 

hasil belajar fisika diantaranya adalah: 

1. Mengapa nilai rata-rata UAS mata kuliah fisika rendah? 

2. Apa yang menjadi kendala belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam 

perkuliahan? 

3. Bagaimana menerapkan portal e-Learning dengan menggunakan open source moodle 

untuk membantu perkuliahan? 

4. Bagaimana sebuah perkuliahan mengkombinasikan konsep e-Learning dengan tatap 

muka? 

 

Tujuan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran berbasis komputer dan hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan 

strategi pembelajaran berbasis modul. 
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2. Mengetahui manakah strategi pembelajaran yang lebih baik dalam meningkatkan hasil 

belajar fisika. 

 

 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

1. Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer 

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemp 

(Wina Sanjaya, 2006:126) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Senada dengan pendapat tersebut, Dick and Carey (Wina Sanjaya, 2006:126) 

menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar 

pada peserta didik. Dengan demikian dapat diartikan strategi pembelajaran berbasis 

computer adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan computer sebagai 

medianya. 

Nana Sudjana (1997:48) mengatakan ada beberapa metode penyajian yang 

dapat digunakan dalam strategi pembelajaran berbasis komputer, yaitu: 

a. Drill and practice. 

Latihan digunakan untuk mengasah ketrampilan atau memperkuat penguasaan 

konsep sedangkan computer mempersiapkan serangkaian soal atau pertanyaan yang 

serupa dengan yang biasa ditemukan dalam buku atau lembar kerja. 

b. Tutorial. 

Program pembelajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor yang 

dilakukan oleh guru atau Instruktur. Informasi atau pesan berupa suatu konsep 

disajikan di layar computer dengan teks, gambar atau grafik. Pada saat yang tepat 

siswa dapat diperkirakan telah membaca, menginterpretasi dan menyerap konsep 

itu. 

c. Games. 

Program permainan dirancang dengan baik agar dapat memotivasi siswa dan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 

d. Simulation 

Program simulasi dengan bantuan komputer mencoba untuk menyamai proses 

dinamis yang terjadi di dunia nyata. 
 

2. Course Management System (CMS) 

Jason Cole & Helen Foster (2007:1) Course Management System (CMS) adalah 

aplikasi web, yang berarti bahwa aplikasi tersebut berjalan di server dan diakses dengan 

menggunakan  web browser. Anda dan peserta didik dapat mengakses sistem dari 

tempat manapun dengan menggunakan jaringan internet.  

CMS menjadikan internet sebagai penyedia sumber belajar yang dapat diakses 

secara online. Internet menjadi sarana bagi peserta didik untuk meningkatkan 

komunikasi antara: 
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a. Antar sesama peserta didik. 

b. Peserta didik dengan pengajar/ dosen. 

c. Peserta didik dengan kelompok lain diluar institusi sekolah. 

Model ini meningkatkatkan kualitas pendidikan yang diberikan diruang kelas karena 

terdapat pengayaan materi, baik yang berasal dari kegiatan tatap muka dikelas maupun 

yang ada di internet. 

 

3. Definisi Moodle 

Jason Cole & Helen Foster (2007:7) Moodle adalah sebuah alat perangkat lunak 

(software) berbasis website yang dapat diakses menggunakan web browser. Ini berarti 

untuk menggunakan moodle, dibutuhkan sebuah komputer yang sudah terinstall web 

browser dan terhubung jaringan internet. Selain itu dibutuhkan juga alamat website 

yang sering disebut Uniform Resource Locator (URL) dari server yang menjalankan 

moodle. Jika di sebuah institusi mendukung/menggunakan moodle, maka akan 

dibutuhkan sebuah server yang terinstall moodle dan selalu bekerja. Selanjutnya akan 

didapatkan alamat server dari system administration. 

Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) dalam 

dunia pendidikan dikenal sebagai Course Management System atau  Learning 

Management System. Tampilan moodle sama seperti tampilan website pada umumnya, 

namun ada fitur yang memungkinkan bagi seorang dosen/admin untuk mengunggah 

materi, tugas dan soal. Mahasiswa dapat mengunduh materi dengan melakukan log ke 

moodle dan memilih materi yang disediakan. Dengan menggunakan moodle aktivitas 

mahasiswa dapat terpantau tentang perkembangan dan nilainya. 

 

4. Definisi eLearning 

Rose Jorgensen (2005:4) Ada banyak definisi dan asumsi mengenai pertanyaan 

"Apa itu e-Learning?" Menurut Jorgensen esensi dari e-Learning secara umum adalah: 

a. Pemdidikan menggunakan internet, atau CD ROM. 

b. Transfer ketrampilan dan ilmu pengetahuan secara elektronik. 

c. Distribusi komponen pembelajaran yang mencakup konten digital dari pengalaman 

melalui penghubung teknologi internet. 

 

Menurut Anderson & Mc Cormick (2005: 4) untuk mengembangkan sebuah 

portal e-Learning terdapat 10 prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang desainer 

portal e-Learning terkait dengan materi dan aktivitasnya. Sepuluh prinsip tersebut 

adalah:  

a. Kesesuaian materi dengan kurikulum. 

b. Perkuliahan menganut pendidikan inklusi. 

c. Mendorong motivasi dan etos mahasiswa dalam perkuliahannya. 

d. Memiliki tujuan yang jelas dan inovasi perkuliahan. 

e. Efektifitas perkuliahan. 

f. Format penilaian yang jelas. 

g. Penilaian akhir yang akurat dan terpecaya. 

h. Koherensi, konsistensi dan transparansi perkuliahan. 

i. Efisiensi biaya. 
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5. Membangun Portal e-Learning 

Sarah Knight (2004:16) mengemukakan ada lima hal yang perlu diperhatikan 

untuk membangun sebuah portal e-Learning yang menggunakan basis teknologi. 

Adapun kelima hal tersebut adalah: 

a. Materi dalam portal e-Learning harus berisi tentang apa yang mereka butuhkan. 

Selain itu portal e-Learning juga harus dapat menjadi motivasi tersendiri bagi 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sehingga mereka dapat memiliki 

kecakapan sosial dan interpersonal khususnya dalam perkuliahan yang berbasis 

teknologi informasi. 

b. Tujuan yang dihasilkan dari proses perkuliahan harus jelas. Perkuliahan dengan 

basis e-Learning yang baik adalah perkuliahan yang mengakuisisi pengetahuan dan 

ketrampilan sosial akademik mahasiswa. Sehingga hal ini dapat meningkatkan 

motivasi dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

c. Lingkungan perkuliahan dengan sistem e-Learning dapat didesain dengan model 

tatap muka atau kelas virtual. Hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan 

perkuliahan dengan sistem e-Learning ini adalah referensi yang sesuai dengan 

perkuliahan. Selain itu dibutuhkan pula perangkat, fasilitas dan pelayanan yang 

sesuai untuk digunakan oleh mahasiswa. 

d. Aktivitas perkuliahan harus dapat mempengaruhi perkembangan  mahasiswa untuk 

menguasai materi perkuliahan. Kombinasi perkuliahan tatap muka dan sistem e-

Learning diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan linguistic dan 

memungkinkan mahasiswa agar dapat memeriksa pemahaman mereka tanpa 

kehilangan motivasi dan kepercayaan dirinya. 

e. Pendekatan pembelajaran menggunakan e-Learning harus disesuaikan dengan gaya 

belajar dari mahasiswa.  

 

6. Kunci  Keberhasilan dari Hasil Belajar/Kualitas Kompetensi e-Learning 

Daniel Ehler (2005:15) mengemukakan ada tiga aspek umum yang sangat 

peting dalam menentukan hasil belajar/kualitas kompetensi mahasiswa dengan 

menggunakan sistem e-Learning, aspek tersebut diantaranya adalah: 

a. Perkuliahan yang menyeluruh, artinya konsep perkuliahan yang mengacu pada 

konsep perkuliahan berbasis teknologi, konsep blended learning yang terintegrasi 

dan konsep pembelajaran tatap muka secara konvensional. 

b. Hasil belajar/kualitas kompetensi merupakan masalah tentang perkuliahan dan 

pengalaman. Hal tersebut dapat diartikan hasil belajar atau kualitas kompetensi 

tidak dapat diperoleh secara eksklusif dari program pelatihan atau buku pegangan, 

tetapi membutuhkan pengalaman dan refleksi diri. 

c. Hasil belajar/kualitas kompetensi merupakan tugas belajar seumur hidup baik bagi 

mahasiswa, admin atau penyedia, seperti dosen, guru dan tutor. Karena konsep dan 

tujuan pendidikan yang selalu berubah/dinamis, maka selalu diperlukan adanya 

konsep baru yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0: 

 

H1: 

Tidak terdapat peningkatan hasil belajar fisika dengan menggunakan sistem 

eLearning. 

Terdapat peningkatan hasil belajar fisika dengan menggunakan sistem e-earning. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah Research and 

Development. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah produk baru berupa portal e-

Learning dengan menggunakan open source moodle yang akan diuji cobakan pada 

mahasiswa teknik informatika UNINDRA yang mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2. 

Secara sederhana tahapan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

ditampilkan dalam diagram sebagai berikut ini: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Penelitian 

 

Sampel Penelitian 

Subjek dan lokasi penelitian ini adalah mahasiswa FTMIPA, program studi teknik 

informatika yang mengambil mata kuliah fisika dasar 2. Beberapa pertimbangan yang 

menjadikan peneliti memilih subjek penelitian tersebut adalah: 

a. Mahasiswa teknik informatika representif terkait dengan produk yang akan 

dikembangkan. 

b. Mahasiswa teknik informatika sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan tahapan 

penelitian yang akan dikembangkan. 
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Teknik Analisis Data 

 

Evaluasi hasil penelitian ini terutama untuk mengetahui keefektifan dan 

peningkatan hasil belajar fisika dengan sistem eLearning yang digunakan adalah instrument 

tes. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa test soal yang berisi materi 

fisika untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan subjek penelitian tentang mata 

kuliah fisika. 

Pengaruh adanya perlakuan adalah (O1:O2). Dalam penelitian, pengaruh perlakuan 

dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perbedaan yang signifikan 

antara grup eksperimen dan grup kontrol maka perlakuan yang diberikan berpengaruh 

secara signifikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Data hasil penelitian berupa data primer yang diperoleh dari hasil survey melalui 

penyebaran instrumen validasi eLearning terhadap responden yang terdiri dari ahli materi, 

media, produk dan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Sedangkan data sekundernya 

berupa hasil nilai pre-test dan post-test untuk dianalisis apakah sistem perkuliahan berbasis 

eLearning dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. 

Produk penelitian pengembangan berupa CMS/ portal eLearning yang dapat 

diakses melalui alamat dosenfisika.com. CMS/ portal eLearning sudah melalui beberapa 

langkah, tahapan, dan proses penelitian pengembangan (research and development). 

Beberapa tahapan yang sudah dilalui diantaranya: (a) Tahapan perencanaan, (b) Tahapan 

penyusunan script, (c) Tahapan perancangan, (d) Tahapan disain dan aplikasi, (e) Tahapan 

persiapan web (domain & hosting), (f) Persiapan perangkat lunak (software), (g) Persiapan 

perangkat keras (hardware). Pengembangan CMS/ portal eLearning, (i) Tahap uji coba 

tahap awal, (j) Validasi kepada ahli materi, media, dan produk. 

Display hasil pengembangan/ produk penelitian dapat diakses melalui alamat 

website: dosenfisika.com. Secara lengkap tampilan halaman depan (Homepage) terdapat 

pada gambar 2 di bawah ini. 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman Portal eLearning 

 

Pada perancangan strategi perkuliahan berbasis eLearning yang dikembangkan 

memunginkan user dapat melakukan log in terlebih dahulu. Pengguna (user) dalam hal ini 
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mahasiswa juga dapat melakukan registrasi, untuk mengetahui nama mahasiswa, NPM, dan 

sebagainya yang bersifat umum. Menu log in dapat juga berfungsi untuk memantau tingkat 

partisipasi mahasiswa dalam portal eLearning yang diterapkan dalam proses perkuliahan. 

Dengan adanya menu log in, dapat menjaring mahasiswa yang sedang mengikuti mata 

kuliah, dan memastikan yang melakukan registrasi adalah mahasiswa yang terdaftar dalam 

dosen pengampu mata kuliah fisika dasar pada semester berjalan (on going). Tampilan 

halaman untuk melakukan log in dan membuat akun baru (new account) dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Menu Log In & Registrasi 

 

Setelah user melakukan registrasi dan log in, maka terdapat pilihan materi dan 

kegiatan perkuliahan setiap mingguan. Setiap user yang sudah terdaftar dapat mengunduh 

materi, mengunduh/ download serta mengumpulkan tugas setiap pekan perkuliahan dalam 

format digital. Untuk dapat mengunduh ataupun melakukan pengumpulan tugas dilakukan 

dengan memilih link/ tautan yang tersedia pada kegiatan perkuliahan setiap minggunya. 

 
Gambar 4. Menu Kegiatan/ Aktivitas Perkuliahan 

 

Disain portal eLearning yang dikembangkan memungkinkan user (mahasiswa) 

dapat berinteraksi secara langsung yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Salah satunya 

mahasiswa sedang online dapat melakukan kegiatan chat/ social networking dengan 

mahasiswa lain yang sedang online. Selain itu setiap user/ mahasiswa dapat dilihat untuk 

aktivitas kegiatan perkuliahannya melalui recent activity. Dengan fasilitas ini tenaga 

pengajar/ dosen dapat melihat keaktifan mahasiswa dalam mengakses materi, 
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mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis sekaligus memberikan penilaian. Secara lengkap 

tampilan aktivitas perkuliahan pada CMS Moodle dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Uji coba penerapan e-Learning dilakukan terhadap mahasiswa teknik informatika 

UNINDRA sebagai pengguna/ user. Hasil Uji coba lapangan skala kecil terhadap 

mahasiswa Teknik Informatika pada semester genap tahun ajaran 2013/2014, mata kuliah 

Fisika Dasar 2 ditunjukan pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 Hasil Uji Coba Penerapan eLearning 

No Aspek Penilaian 
Hasil 

Survei 

1 Tampilan Web menarik 56,7% 

2 Desain cover dan isi menarik dan 

interaktif 

 60% 

3 Kejelasan isi, dan instruksi mudah 

dipahami 

 50% 

4 Kemudahan mengakses, tidak 

terikat tempat dan waktu 

 40% 

5 Kemenarikan animasi, dan ilustrasi  47% 

6 Kemudahan dan keluasan link yang 

tersedia 

56,7% 

7 Kemudahan area berdiskusi (forum 

dan chat) 

 43,3% 

8 Praktis dan mudah digunakan (user 

frendly) 

 40% 

9 Penggunaan bahasa baku namun, 

lugas, dan susunan kalimat yang 

mudah dipahami 

 53,3% 

10 Pengembangan e-learning 

meningkatkan motivasi kemandirian 

dalam belajar mahasiswa 

 43,3% 

11 E-learning yang dikembangkan 

meningkatkan peran aktif 

mahasiswa dalam pembelajaran 

 53,3% 

 

Data hasil pretest antara kelas ekperimen dan kelas kontrol menunjukkan nilai 

rerata yang hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan semua mahasiswa 

pada semua kelas memiliki kemampuan yang hampir sama. Hal ini berlandaskan pada hasil 

pretest pada statistik diskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

 

Tabel. 2 Statistics PreTest 

  Eksperiment Kontrol 

Mean 29.00 29.38 

Variance 44.557 56.566 

 

Sedangkan pada hasil posttest kedua kelas mengalami kenaikan, keadaan tersebut 

ditunjukkan dari nilai rerata untuk posttest kelas eksperiment nilai 92,13 dan kelas kontrol 
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mendapatkan nilai rerata 84,5. Secara rinci statistik deskriptif untuk nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel. 3 Statistics Post Test  

  Eksperiment Kontrol 

Mean 92.13 84.50 

Variance 39.731 98.48 

 

Berdasarkan hasil uji t (t-Test) dengan menggunakan SPSS maka didapatkan nilai 

0.00 pada taraf signifikansi. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperiment dan kelas kontrolnya. Secara jelas hasil uji t 

ditunjukkan pada Tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
t 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Eksperiment 130.725 .000 92.125 

Kontrol 76.160 .000 84.500 

 

Pembahasan 
Dari data hasil uji coba produk penelitian yang berupa sebuah CMS/ portal 

eLearning diperoleh data pada Tabel 1, maka diketahui bahwa sebanyak 27,3% responden 

menyatakan eLearning yang dikembangkan cukup valid, dan tidak perlu revisi. Sedangkan 

sebanyak 72,7% menyatakan kurang valid, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Beberapa 

aspek yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil uji coba pada mahasiswa diantaranya 

adalah: 

a. Kejelasan isi, dan instruksi yang mudah dipahami. 

Kesulitan isi dan instruksi yang susah untuk dipahami karena sebagian besar 

user merasa kesulitan untuk mengakses materi karena petunjuk masuk/ Log In yang 

kurang jelas. Beberapa fitur yang diberikan untuk membantu mahasiswa agar mudah 

dalam mengakses materi diantaranya: 

1) Menambahkan/ Isntall bahasa Indonesia pada CMS. 

2) Memberikan petunjuk cara membuat akun baru/  New Account Pada halaman Log 

In. 

b. Kemudahan area berdiskusi (forum dan chat). 

Dalam portal e-Learning disediakan fasilitas/ menu untuk melakukan diskusi 

melalui forum chat, namun pengguna/ user banyak yang menemui kendala. Kendala 

yang paling banyak adalah setiap user harus terdaftar dan enroll terlebih dahulu dalam 

aktivitas perkuliahan pada CMS. Setelah melakukan enroll  setiap mahasiswa dapat 

mengakses materi dan melakukan chat/ social networking. 

c. Praktis dan mudah digunakan (user frendly). 
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Banyak pengguna/ user khususnya mahasiswa Unindra belum begitu familiar 

dengan sistem e-Learning. Hal ini mengakibatkan setiap user merasa kesulitan untuk 

menggunakan portal eLearning dan ini dirasakan tidak user friendly. Untuk itu perlu 

adanya sosialisasi yang baik khususnya dari kalangan akademis untuk 

memperkenalkan system perkuliahan berbasis eLearning kepada mahasiswa. 

d. Penggunaan bahasa baku namun, lugas, dan susunan kalimat yang mudah dipahami. 

Pada aspek ini peneliti sudah memperbaiki dengan melakukan standarisasi pada 

validasi produk. Peneliti bekerjasama dengan ahli bahasa untuk melakukan perbaikan 

tata kalimat khususnya pada intruksi dan materi perkuliahan yang terdapat pada portal 

eLearning. Kegiatan tersebut dilakukan supaya bahasa yang digunakan dalam portal 

eLearning memiliki susunan kalimat yang mudah dipahami, lugas dan mengikuti 

kaidah penulisan yang baku. 

e. Pengembangan eLearning meningkatkan motivasi kemandirian dalam belajar 

mahasiswa. 

Kemandirian dalam belajar khususnya untuk mahasiswa unindra masih kurang. 

Untuk setiap perkuliahan mahasiswa/ user tetap masih membutuhkan pertemuan di 

dalam kelas. Sistem e-Learning dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kegiatan 

perkuliahan saja. 

f. E-learning yang dikembangkan meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

Dalam meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam eLearning perlu disedikan link 

untuk menambahkan materi untuk menunjang kegiatan perkuliahan. 

 

Untuk mengetahui besar peningkatan hasil belajar fisika dengan system eLearning 

maka dilakukan uji pretest dan posttes. Sedangkan sebagai pembandingnya dilakukan 

pretes dan posttest pada kelas kontrolnya. Hasil uji pretest menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai rerata yang hampir sama, sehingga sampel 

yang akan diuji dianggap memiliki kemampuan yang hampir sama. Hasil pretest masing-

masing kelas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Pada kedua kelas dilakukan posttest untuk mengetahui seberapa besar nilai rerata 

yang didapatkan oleh masing-masing kelas. Selain itu data posttest digunakan untuk 

melakukan uji hipotesis yaitu dengan menggunakan uji t (t Test). Statistik diskriptif hasil 

posttest menujukkan nilai rata-rata kelas eksperiment lebih tinggi dari kelas kontrol. Kelas 

eksperimen mengalami kenaikan sebanyak 63,13 sedangkan kelas kontrol mengalami 

kenaikan sebanyak 55,12. Hal ini menunjukkan kelas eksperiment mengalami kenaikan 

hasil belajar fisika yang lebih tinggi daripada kelas kontrolnya. Secara lebih rinci hasil 

posttest dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunkan t-Test pada Tabel 4, 

didapatkan taraf signifikansi 0.000 dengan selang kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara mahasiswa yang diajar dengan sistem eLearning dan 

tatap muka di kelas. 

Killen (Wina Sanjaya, 2006:131) “No teaching strategy is better than other in  all 

circumtances, so you have to able to use a variety of teaching strategies, and make rational 

decision about when each of the teaching strategies is likely to most effective”. Pernyataan 
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Killen tersebut menjelaskan seorang pendidik/ dosen harus mampu memilih strategi yang 

dianggap cocok dengan keadaan. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah 

tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan 

semua keadaan.  Oleh karena itu strategi pembelajaran berbasis komputer (sistem 

eLearning) masih kurang mendukung untuk meningkatkan hasil belajar fisika secara 

signifikan. Strategi perkuliahan berbasis eLearning bukanlah pengganti sistem perkuliahan 

dengan strategi tatap muka/ face to face. Kehadiran strategi perkuliahan berbasis eLearning 

lebih bersifat suprementer dan pelengkap. Metode konvensional (tatap muka) tetap 

diperlukan, hanya dimodifikasi bentuk yang lain, misalnya metode talk and chalk 

mengalami modifikasi menjadi online conference/ chat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

a. CMS/ eLearning yang dikembangkan dilakukan masih banyak kekurangan sehingga 

perlu dilakukan revisi, baik materi, media, dan produk, ke tahap lebih lanjut atau 

penyempurnaan sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Hasil belajar fisika dari kelas ekperiment/ sistem e-Learning memiliki nilai rerata 

yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, artinya sistem pembelajaran berbasis e-

Learning lebih baik dari pada tatap muka, tetapi nilai yang ditunjukkan tidak 

signifikan. Hal ini dapat disimpulkan sistem pembelajaran berbasis e-Learning 

tidak dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar yang signifikan tetapi 

dapat digunakan untuk menunjanng kegiatan perkuliahan di dalam kelas. 

 

2. Saran 

Pengembangan eLearning yang dilakukan hendaknya melibatkan ahli dibidangnya, 

pegambilan sampel yang tepat dengan instrumen yang valid dan reliabel, serta 

perancangan disain e-learning yang lebih baik lagi, serta penggunaan software dan 

hardware yang tepat. 
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