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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan dan lingkungan kita senantiasa mengalami perubahan yang 

terus-menerus dan bersifat fundamental. Dalam skala nasional telah terjadi 

reformasi politik yang dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sedangkan 

dalam skala global kita harus mengikuti tuntutan perubahan berupa tuntutan 

prinsip demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup, serta penegakan Hak 

Asasi Manusia (HAM). Menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek 

lingkugan kehidupan, setiap organisasi baik pemerintah, public maupun bisnis, 

perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan 

berkembang. 

Perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan memerlukan 

perubahan pola pikir dan pola tindak. Masih banyak di antara kita yang 

membanggakan kekayaan alam dan posisi geografis Indonesia sebagai 

keuntungan potensial untuk menjadi Negara besar dan maju. Tetapi keuntungan 

tersebut hanya akan terwujud bilamana masyarakat dan Negara sebagai organisasi 

besar menyadari dan memperbaiki ilusi yang menyesatkan. 

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kita tidak lagi 

dapat mengandalkan pada tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah, 

seperti yang selama ini telah dianggap sebagai suatu keuntungan kompetitif. 

Tenaga kerja yang diperlukan dalam era perubahan ini adalah mereka yang 
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terdidik dan terlatih dengan baik, serta menguasai informasi (Well Educated, Well 

Trained and Informed). Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan merupakan asas dari organisasi belajar. 

Salah satu sarana penyiapan tenaga kerja di masa depan adalah 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, karena aspek ini masih banyak dipandang 

sebagai suatu bidang yang berkepentingan  dengan persekolahan. Untuk itu 

teknologi pembelajaran perlu mendapat perhatian dari para guru atau tenaga 

kependidikan lain dalam lingkungan pendidikan formal, sebab teknologi 

pembelajaran telah berkembang sebagai suatu teori dan praktek dimana proses, 

sumber dan system belajar pada manusia, baik perorangan maupun dalam suatu 

ikatan organisasi dapat dirancang, dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola dan 

dinilai. 

Dalam menghadapi kenyataan di atas dan menyongsong era globalisasi 

yang menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen 

dan sumber daya manusia, kita menurut  amanat  UU No.20/2003 tentang 

Sisdiknas Pasal 50 ayat 3 “pemerintah dan / atau pemerintah daerah 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf 

internasional. Dalam rangka mengembangkan SBI (Sekolah Bertaraf 

Internasional), maka kurikulum yang harus bertaraf internasional, dimana 

kurikulum isinya mutakhir dan canggih sesuai dengan perkembangan Iptek global, 

dan dapat mengadaptasi atau mengadopsi program pendidikan dari Negara-negara 

maju asal tetap menjaga jati diri Bangsa Indonesia. 
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Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah bentuk perkembangan 

perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang mencoba untuk menyetarakan 

dengan sistem negara-negara maju. Sekolah bertaraf internasional tentu menjadi 

tantangan tersendiri, karena merupakan model baru yang dicoba diterapkan 

mengubah sistem yang sudah ada sebelumnya.  

Dua hal yang menjadi tantangan pada Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI): 1) revitalisasi. Cara ini merobak sistem yang sudah ada dan kemudian 

mengganti total tentang sistem yang mengacu pada SBI baik kurikulum dan 

sarana penduku lainnya, di mana pelaksana harus mencari tenaga pengajar 

profesional yang selaras dengan standar yang dipakai dalam SBI. Misanya 

menguasai bahasa Inggris, selain itu mampu mengoperasikan teknologi dan 

dituntut menjadi guru yang kreatif dan inovatif.2) integrasi, dipakai untuk 

ditujukan pada pelaksana yang mengalami sistem transisi dari sistem reguler atau 

nasional ke sistem Sekolah Bertaraf Internasional atau nasional ke SBI. Pelaksana 

harus memadukan antara pengajar yang sudah lama memakai sistem reguler 

menjadi sistem yang dimiliki SBI, sehingga pelaksana harus aktif 

menyelenggarakan banyak training kepada pendidikan untuk memahami 

kurikulum yang ada di dalam SBI itu sendiri. Dua tantangan tersebut harus 

dipenuhi pelaksana, karena berdasarkan sistem SBI, disyaratkan antara lain 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menggunakan bahasa Inggris menggunakan 

sistem berbasis IT, juga pengajar harus profesional di bidangnya.  

Dalam Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), pada dasarnya materi 

pelajaran ditulis dalam Bahasa Inggris dan guru menyampaikan materi pelajaran 
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dengan Bahasa Inggris, menurut kenyataannya, apabila Sekolah Bertaraf 

Internasional diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang pada 

dasarnya Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai misi untuk mencetak tenaga 

kerja yang handal baik di dalam dan  luar negeri, maka pengantar dalam Bahasa 

Inggris ini perlu, tetapi menurut pengalaman pengampu pada dasarnya apabila 

mata Diklat Fisika dituangkan dalam Bahasa Inggris, ternyata prestasi belajar 

siswa cukup memprihatinkan. Berangkat dari kenyataan ini, metode pengajaran 

ceramah, kadang siswa kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru, 

dimana guru tersebut sumber daya kurang begitu siap untuk melenturkan dalam 

sebuah pembelajaran, sehingga siswa sendiri tidak akan termotivasi untuk belajar. 

Oleh karena itu diperlukan pembenahan baik dari segi materi, metode mengajar, 

kesiapan siswa, evaluasi, dan media pembelajaran.  

 Pada sekolah SMK N II Surakarta yang sudah melaksanakan program  

SBI dari tahun 2004 sampai sekarang ternyata banyak para guru dan siswa sangat 

kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran yang disajikan dalam bahasa Inggris, 

dimana prestasi belajar khususnya mata pelajaran Fisika sangat rendah sekolah. 

Untuk mengatasi hal itu maka pengampu mencoba membuat modul berbahasa 

Inggris, yang dengan adanya modul tersebut diharapkan siswa mampu 

meningkatkan belajar mandiri siswa, karena belajar mandiri lebih menekankan 

pada proses daam diri orang yang belajar yang berupa sebuah proses mental. 

Proses belajar mandiri akan efektif apabila terdapat keinginan kuat pada diri 

peserta didik untuk benar-benar masuk dalam peristiwa belajar.  
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Pada Sekolah  Bertaraf Internasional (SBI) telah dikembangkan  sebuah 

kelas dengan LCD dan seperangkat komputer untuk  siswa, serta sudah 

dikembangkan pula system jaringan terpadu yang menghubungkan jaringan 

internet, dan jaringan intranet, dengan adanya fasilitas ini untuk mengatasi 

penguasaan konsep fisika, maka pengampu mencoba untuk mengembangkan 

pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran yang 

juga menekankan pembelajaran yang mampu meningkatkan belajar mandiri. 

Model pembelajaran e-learning dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai 

dengan pembelajaran fisika. 

Dengan pembelajaran e-learning diharapkan siswa sangat tertarik, 

sehingga penguasaan konsep fisika dapat diterima oleh siswas. Dengan 

pembelajaran e-learning diharapkan mampu membangkitkan semangat belajar 

siswa, dibandingkan dengan modul yang kurang bisa membangkitkan semangat 

belajar siswa, karena pada pembelajaran e-learning diharapkan siswa sangat 

tertarik, karena pembelajaran e-learning ini dapat diakses setiap saat di dalam 

lingkungan sekolah.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka berbagai permasalahan 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sekolah bertaraf internasional mempunyai dua masalah yaitu revitalisasi dan 

integrasi.  
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2. Model ceramah dengan pengantar bahasa Inggris membuat siswa kurang 

termotivasi.  

3. Pada sekolah SMKN 2 Surakarta prestasi belajar fisika rendah.  

4. Aktivitas belajar siswa perlu ditingkatkan dengan menggunakan media 

pembelajaran.  

5. Untuk meningkatkan prestasi belajar perlu dikembangkan model e-learning 

dan modul berbahasa Inggris.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas X program Teknik Komputer Jaringan 

pada SMK N 2 Surakarta. 

2. Materi pembelajaran fisika pada kompetensi dasar Momentum dan Impuls. 

3. Modul yang digunakan adalah modul berbahasa Inggris. 

4. E-learning yang digunakan adalah dengan soft moodle 1.9X yang didapat dari 

VDEC PPGT Malang. 

5. Aspek yang diteliti meliputi aktivitas belajar dan prestasi belajar 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah  pengaruh antara model pembelajaran e-learning dengan model 

pembelajaran modul berbahasa Inggris terhadap prestasi belajar fisika dengan 

memperhatikan tingkat aktivitas belajar siswa pada pokok  bahasan 

Momentum dan Impuls semester II tahun 2008/2009. 

2. Adakah pengaruh antara siswa yang memiliki aktivitas belajar tinggi, aktivitas 

belajar sedang dan aktivitas belajar rendah terhadap presatasi belajar fisika 

pada pokok bahasan Momentum dan Impuls Semester II tahun 2008/2009. 

3. Adakah interaksi pembelajaran e-learning dan model pembelajaran modul 

berbahasa Inggris dengan aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar sedang, 

aktivitas belajar rendah terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan  

Momentum dan Impuls Semester II tahun 2008/2009. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar dari: 

1. Pengaruh antara model pembelajaran e-learning dan modul berbahasa Inggris 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasa Momentum dan Impuls semester 

II tahun 2008/2009. 
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2. Pengaruh antara siswa yang memiliki aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar 

sedang dan aktivitas belajar rendah terhadap prestasi belajar fisika   pada 

pokok bahasan Momentum dan Impuls semester II tahun 2008/2009. 

3. Interaksi antara model pembelajaran e-learning dan model pembelajaran 

modul dalam bahasa Inggris dengan aktivitas tinggi, aktivitas sedang, aktivitas 

rendah terhadap prestasi belajar fisika Momentum dan Impuls semester II 

tahun 2008/2009. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan khazanah ilmiah bagi dunia pendidikan untuk menghadirkan 

pembelajaran e-learning dalam bahasa Inggris. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Siswa lebih mudah memahami pelajaran Fisika dalam bahasa Inggris 

sehingga implikasi prestasinya meningkat. 

2) Bagi guru 

Dapat meningkatkan kualitas mengajar melalui inovasi pembelajaran yang 

berbasis komputer.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS  

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan 

mengenai suatu fakta tertentu dari sebuah disiplin keilmuan (Jujun S. 

Suriasumantri, 2003: 143).Margaret E. Bell dalam Agus Pertiwi (2004: 10) 

menyatakan bahwa teori memiliki dua sifat yakni: 1) teori dapat diujum 2) teori 

mengandung generalisasi dari prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat 

menjelaskan fenomena secara ilmiah dan dapat diterapkan pada berbagai keadaan. 

Dorin, Demmin dan Gabel dalam Ella Yulaelawati (2004: 49) menambahkan 

beberapa sifat teori yaitu: 1) menyajikan penjelasan umum berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan dalam jangka waktu lama, 2) mampu menjelaskan 

dan meramalkan perilaku, 3) tidak dibangun dalam keraguan,  4) dapat 

dimodifikasi, 5) dapat digantikan dengan yang baru apabila setelah diuji faktanya 

berbeda. 

Teori berbagai disiplin keilmuan senantiasi dimodifikasi dan digantikan 

oleh teori yang baru sesuai dengan fakta setelah melalui uji coba atau penelitian 

ulang. Lahirnya teori-teori baru merupakan pertanda adanya dinamika penelitian 

di lapangan, sebagai contoh teori belajar. 

Pengertian belajar menurut Gagne sebagai suatu proses di mana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Henry E. Garret 

9
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dalam Syaiful Sagala (2007: 13) berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 

membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara bereaksi terhadap suatu 

perangsang tertentu.Menurut Slameto (2003: 2) belajar didefinisikan sebagai suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan. 

Cronbach dalam Sardiman (2006: 20) mengungkapkan “learning is shown 

by a change in behavior as a result of experience” maksudnya belajar ditunjukkan 

oleh adanya suatu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

Kemudian Harold Spears memberi batasan “learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, and to follow direction”. Belajar 

meliputi mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti prosedur. Lebih sederhana lagi yang dikemukakan oleh Geoch 

“learning is change in performance as result of practice” belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan praktik. 

Teori belajar yang lebih terkini (up to date) disampaikan oleh  Winkel 

(2007: 59) yang menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung secara interaktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap, dimana perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 
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Dari uraian tentang teori belajar di atas dapat diambil intinya bahwa hal 

yang essensial dalam belajar meliputi: 1) ada perubahan, 2) ada interaksi aktif, 3) 

ada aktivitas, 4) ada lingkungan, dan 5) ada hasil.  

2. Teori-teori Belajar 

a. Teori Belajar Piaget 

Jean Piaget merupakan seorang pakar yang banyak melakukan penelitian 

tentnag perkembangan kognitif manusia. Menurut Piaget, secara umum tiap 

individu akan mengalami tahapan perkembangan intelektual/kognitif sebagai 

berikut: 1) Tahap Sensori Motor (usia 0 – 2 tahun), pada tahap ini individu 

mengatur alam sekitar dengan inderanya (sensori) dan gerakan tubuh/tindakannya 

(motor). Pada masa ini individu/anak belum memiliki konsepsi “permanens 

object”, sehingga ia tidak dapat menemukan kembali terhadap benad yang 

disembunyikan sebelumnya. 2) Tahap pra operasional (usia 2 – 7 tahun), pada 

tahap ini Piaget membagi dalam dua sub yaitu sub pra logis (usia 2 – 4 tahun) dan 

sub berpikir intuitif (usia 4 – 7 tahun). Pada sub pra operasional mental seperti 

menambah atau mengurangi, anak cenderung berpikir transduktif yaitu berpikir 

dari hal khusus yang satu ke hal khusus yang lain. Sedangkan pada tahap sub 

operasional kedua (berpikir intuitif), anak belum mampu berpikir reversibel, yaitu 

kemampuan berpikir kembali pada titik permulaan menuju satu arah dan 

mengadakan kompensasi menuju arah yang berlawanan. Pada tahap ini anak 

cenderung bersifat egenstris yakni segala keinginan harus terpenuhi, dan sulit 

menerima pendapat orang lain. 3) Tahap operasional (konkret (usia 7 – 11 tahun), 

pada tahap ini egosentris anak sudah berkurang, dalam arti anak telah mulai 
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memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pikiran atau perasaan yang 

berbeda darinya, anak mulai berpikir rasional yang memiliki operasi-operasi logis 

yang dapat diterapkan pada masalah-masaah konkret saja, artinya anak belum 

mampu berurusan dengan materi-materi abstrak. 4) Tahap operasional formal 

(usia 11 – ke atas), pada tahapan ini anak/ individu telah mampu menggunakan 

operasi-operasi konkret untuk operasi-operasi yang lebih komplek (sudah mampu 

untuk berpikir abstrak). 

Namun, perlu diketahui bahwa setiap anak yang memiliki usia yang sama 

belum tentu memiliki tahap perkembangan intelektual/kognitif yang sama pula. 

Ada anak yang perkembangan kognitifnya lebih cepat dan ada anak yang lebih 

lambat dari yang seharusnya. Oleh karena itu guru sebagai fasilitator/pendamping 

harus dapat memahami karakteristik siswanya. 

Siswa SMK termasuk dalam tahap perkembangan kognitif operasional 

formal. Flavell dalam Ratna Wilis Dahar (1989: 155) mengemukakan beberapa 

karakteristik perkembangan kognitif tahap ini, yaitu: 1) Siswa sudah dapat 

berpikir Adolesensi, yaitu masa di mana ia dapat merumuskan banyak alternatif 

hipotesis dalam menanggapi masalah, tetapi ia belum mempunyai kemampuan 

untuk menerima atau menolak hipotesis, 2) Siswa sudah mulai mampu berpikir 

proposional, yaitu berpikir yang tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa 

konkret saja, 3) Siswa mampu berpikir kombinatorial, yaitu berikir yang meliputi 

kombinasi benda-benda, gagasan-gagasan atau proposisi-proposisi termasuk 

berpikir abstrak dan konkret dengan menggunakan pola pikir “kemungkinan”, 4) 
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Siswa mampu berpikir reflektif, yaitu berpikir kembali pada satu seri operasional 

menta, atau sudah mampu berpikir tentang “berpikirnya”. 

b. Teori Belajar Bruner 

Menurut Syaiful Sagala (2003: 34-37), Jerome S. Bruner seorang ahli 

psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Teori belajar yang 

baginya ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan 

mentransformasi informasi secara aktif. Dalam proses belajar terdapat tiga fase, 

yaitu: 1) informasi, dalam tiap pelajaran kita memperleh sejumlah informasi, ada 

yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan 

memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah 

kita ketahui sebelumnya, 2) transformasi informasi, informasi itu harus dianalisis, 

diubah atau di transformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak, atau konseptual 

agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas, sehingga bantuan guru sangat 

diperlukan, dan 3) menguji evaluasi, seseorang yang memiliki informasi akan 

menilai manakah pengetahuan yang kita perolah dan transformasi informasi itu 

dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. 

Dalam sebuah bukunya yang berjudul “The Process Education” untuk 

meningkatkan pendidikan Bruner dalam Syaiful Sagala (2003: 35-36) dan Mey 

Suyanto (2006: 13) mengemukakan empat tema penting dalam pendidikan, yaitu: 

1) mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan, 2) kesiapan (readiness) 

untuk belajar, 3) nilai intuisi dalam proses pendidikan, dan 4) motivasi atau 

keinginan untuk belajar. 
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Pendekatan Bruner dalam belajar berupa pendekatan kategorisasi, 

menyederhanakan terhadap apa yang dipelajari berdasarkan setiap objek, benda 

ataupun gagasan. Bruner beranggapan, bahwa belajar merupakan pengembangan 

kategori-kategori saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga setiap individu 

mempunyai model yang unik tentang alam. Dengan mengubah model unik setiap 

individu maka model belajar baru dapat terjadi. Pengubahan tersebut dengan 

pengubahan kategori-kategori menghubungkan kategori-kategor baru. Anak 

sebagai sosok yang aktif mampu memecahkan masalah sendiri yang memiliki 

keunikan sendiri dalam memahami setiap masalah.  

Akhirnya Bruner dalam Syaiful Sagala (2003: 3) menyimpulkan bahwa 

pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengelolaan informasi, bahkan bukan 

penerapan “teori belajar” di kelas atau menggunakan hasil “ujian prestasi” yang 

berpusat pada mata pelajaran (subject centred ‘achievement testing’), tetapi 

pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan 

dengan kebutuhan si pembelajar, dan menyesuaikan si pembelajar dengan cara 

mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan.Pada teori Bruner apabila kita 

implikasikan pada penelitian ini bahwa pada model pembelajaran dengan e

learning maupun modul akan terjadi pengubahan kategori yang menghubungkan 

kategori –kategori yang baru dan anak  akan lebih aktif dan mampu memecahkan 

masalah sendiri. 

c. Teori Belajar Ausubel 

Menurut Ausubel  dalam Paul Suparno (2005: 53-54), membedakan jenis 

belajar menjadi dua kategori, yaitu: 1) belajar bermakna (meaningful learning), 
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dan 2) belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna merupakan suatu 

proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian 

yang sudah ada pada seorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila 

siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan/ 

kognitif yang telah dimiliki, serta kesiapan dan niat untuk belajar. Hal ini dapat 

terjadi melalui belajar konsep, dimana perubahan konsep yang telah ada akan 

mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur kognitif siswa. 

Jika konsep/informasi baru itu belum ada dalam struktur kognitif siswa, 

maka konsep/informasi baru tersebut harus dipelajari melalui proses menghafal. 

Dalam proses belajar menghafal informasi/konsep yang baru itu tidak 

diasosiasikan dengan konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. 

Menurut Ausubel lebih lanjut, seseorang belajar dengan mengasosiasikan 

konsep/fenomena baru kedalam skala yang telah dimiliki. Dan dalam proses ini 

seorang siswa dapat mengembangkan skema yang ada atau bahkan dapat 

mengubahnya. Dalam proses belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari 

sendiri. 

Dalam teori belajar ini Ausubel menekankan pentingnya pelajar 

mengasosiasikan pengalaman, informasi, fenomena, dan fakta-fakta baru kedalam 

struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. Di samping itu teori belajar ini 

menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru kedalam konsep atau 

pengertian yang sudah ada pada siswa. Dengan harapan bahwa proses belajar 

siswa berlangsung secara aktif. Dalam pembelajaran e-learning dan modul ber 

bahasa Inggris pada dasarnya siswa berusaha menggali serta mengasosiasikan 
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pengalaman informasi,fenomena dan fakta-fakta yang terjadi pa da diri siswa 

sehingga  pada pembelajaran e-learning dan modul berbahasa Inggris mengacu 

pada teori belajar Ausabel.  

d. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori-teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan dapat 

dikelompokkan dalam teri belajar konstruktivisme.Menurut Mohammad Nur 

(2000: 12) menyatakan prinsip belajar konstruktivisme adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi 

(bentukan) kita sendiri. Von Glasersfeld dalam Sardiman (2005: 37), menegaskan 

bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan bukan 

gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan selalu merupakan 

akibat dari suatu konstruktif kognitif kenyataan melaui kegiatan seseorang. 

Seseorang membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan yang 

diperlukan untuk pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. 

Piaget (1971) dalam Paul Suparno (2005: 18-21) menegaskan bahwa 

pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamat tetapi merupakan 

pandangan konstruktivis, belajar merupakan proses aktif belajar dalam 

mengkonstruksi arti (teks), dialog, pengalaman fisis, dan lain-lain, selanjutnya, 

Piaget dalam Ratna Wilis (1989: 159) yang dikenal sebagai konstruktivisme 

pertama menegaskan bahwa pengetahuan tersebut di bangun dalam pikiran anak 

melaui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru 

dalam pikiran. Proses asimilasi ini berjalan terus. Setiap orang selalu secara terus 

menerus mengembangkan proses ini. Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu 
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proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau 

rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Skema atau skemata adalah 

suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual 

beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skemata ini akan 

beradaptasi dan berubah menjadi skema perkembangan mental anak. Skemata 

bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses daam 

sistem kesadaran orang, maka tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. 

Akomodasi oleh Piaget dalam Hamzah (2006: 3), diartikan sebagai menyusun 

kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi 

tersebut mempunyai tempat. 

Berdasarkan pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak 

maka dapat dikatakan bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak 

dalam mengkonstruksi pengetahuan itu berbeda-beda berdasarkan kematangan 

intelektual anak. Piaget menekankan bahwa pada keaktifan individu dalam 

membentuk pengetahuan dan pemahaman lebih dibentuk oleh si anak itu sendiri 

yang sedang belajar. 

Vygotsky, merupakan seorang konstruktivis sosial berkebangsaan Rusia 

yang mengembangkan pemahaman belajar dari sisi yang hampir sama dengan 

Piaget.  Vygotsky lebih menekankan perlunya konsensus sosial dalam proses 

menguasai pengetahuan. Vygotsky menyatakan bahwa proses perkembangan 

mental terjadi secara dinamis dari lahir hingga mati. Proses perkembangan ini 

sangat dipengaruhi oleh sosiokultural tempat pebelajar tinggal. Menurut Vygotsky 

belajar adalah suatu perkembangan pengertian, dia membedakan adanya dua 
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pengertian yang spontan dan yang ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian 

yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ini tidak 

terdefinisikan dan terangkai secara sistematis logis. Sedangkan pengertian ilmiah 

adaah pengertian yang didapat dari luar. Pengertian ini adalah pengertian formal 

yang terdefinisikan secara logis dalam suatu sistem yang lebih luas, oleh Fosnat 

(1996) proses belajar terjadi perkembangan dari pengertian spontan ke yang lebih 

ilmiah. Vygotsky, menekankan pengertian ilmiah itu tidak datang dalam bentuk 

jadi pada seorang anak, akan tetapi mengalami mengalami perkembangan. 

Perkembangan tergantung pada tingkat kemampuan anak untuk menangkap suatu 

model pengertian ilmiah. Dalam proses belajar antara pengertian spontan dan 

ilmiah tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi. 

Secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme dapat diuraikan, sebagai 

berikut; 1) Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal maupun 

sosial, 2) Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar, 3) Murid aktif mengkonstruksi 

terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang 

lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah, dan 4) Guru sekedar 

membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan 

mulus. 

Pada pembelajaran e-learning maupun modul dalam bahasa Inggris ini 

akan mapu membangun pengetahuan yang dimiliki  siswa baik secara personal 

maupun sosial dan dalam pembelajaran ini hanya dengan keaktifan murid sendiri 

maka murid tersebut dapat menalarnya.Pada pembelajaran ini juga siswa dituntut 
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untuk mengkontruksikan terus-menerus sehingga akan terjadi perubahan konsep 

menuju konsep yang lebih rinci dan lengkap. 

3. Pembelajaran e-learning 

Banyak para ahli mendefinisikan e-learning sesuai sudut pandangnya. 

Karena e-learning kepanjangan dari elektronik learning ada yang menafsirkan e-

learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik 

(radio, televisi, film, komputer, internet, dan lain-lain). Jaya Kumar C. Koran  

dalam Isjoni mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan 

pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau 

internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan. 

Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak 

jauh yang dilakukan melalui media internet. Sedangkan Dong (dalam Kamarga) 

mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar asynchronous melalui 

perangkat elektronik komputer yang memperleh bahan belajar yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Rosenberg dalam Isjoni menekankan bahwa e-learning merujuk pada 

penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Cambell 

yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat 

e-learning. Bahkan Onno W. Purbo menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan 

dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi 

yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi 

elektronik internet. 
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Pengembangan model e-learning perlu dirancang secara cermat sesuai 

tujuan yang diinginkan. Jika kita setuju bahwa e-learning di dalamnya juga 

termasuk pembelajaran berbasis internet, maka pendapat Haughey perlu 

dipertimbangkan dalam pengembangan e-learning.

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya menyajikan materi 

pelajaran secara on-line saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi 

pelajaran didesain selah peserta didik belajar di hadapan pengajar melalui layar 

komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk dapat menghasilkan 

e-learning yang menarik dan diminati, Onno W. Purba mensyaratkan tiga hal 

yang harus dipenuhi dalam merancang e-learning,yaitu sederhana, personal dan 

cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam 

memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan pada panel yang 

disediakan akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu sendiri, sehingga 

waktu belajar peserta dapat diefisiensikan untuk proses belajar itu sendiri dan 

bahkan para pengajar menggunakan sistem e-learning nya. 

Syarat personal berarti pengajar dapat berinteraksi dengan baik seperti 

layaknya seorang guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. Dengan 

pendekatan dan interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan 

kemajuannya, serta dibantu segala persoalan yang dihadapinya. Hal ini akan 

membuat peserta didik betah berlama-lama di depan layar komputer. Kemudian 

layanan ini ditunjang dengan kecepatan, respons yang cepat terhadap keluhan, dan 

kebutuhan peserta didik lainnya. Dengan demikian, perbaikan pembelajaran dapat 

dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola.  



21

Setidaknya, penerapan e-learning sebagai metode pembelajaran alternatif 

yang memberikan manfaat sebagai berikut; 

a. Perspektif Sosial 

Pembelajaran elektronik yang menggunakan jaringan internet, akan 

menumbuhkan forum diskusi di antara para siswa, baik melaui blog, wiki 

(jaringan informasi wikipedia) maupun aneka kegiatan kolaborasi on line lainnya, 

sehingga mendorong pengembangan pembelajaran yang lebih luas bagi para 

siswa.  

b. Perspektif Kognitif 

Jaringan informasi internet yang tanpa batas niscaya memberikan 

informasi yang selalu terbaharui, sehingga kesadaran ilmiah para siswa menjadi 

lebih terjaga. Hal itu akan terus merangsang proses belajar, sehingga kemampuan 

kognitifnya kian berkembang seiring dengan semakin terlatihnya proses berpikir 

dan mekanisme kerja dalam otak kanan ataupun otak kiri.  

c. Perspektif Emosional 

Proses belajar elektronik itu menggunakan sarana teknologi multimedia, 

maka muncullah proses penghayatan yang melibatkan segenap perasaan, yang 

terjadi karena pemahaman mendalam terhadap bidang yang dipelajari (emotional 

aspect of learning). Akibatnya, selain tumbuh motivasi siswa, muncul pula 

perasaan terlibat lebih jauh dan tentu saja perasaan senang terhadap mata 

pelajaran yang diajarkan. 
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d. Perspektif Perilaku 

Kebiasaan berpikir secara ilmiah para siswa, secara otomatis akan terbina 

sebagai akibat pembelajaran elektronik yang berbasis teknologi multimedia 

seperti itu. Hasrat untuk belajar secara mandiri akan menjadi ciri khas para siswa 

pembelajaran elektronik (role playing) dengan kesigapan mereka untuk 

menentukan diri sendiri dalam posisi dan peranan yang akan diambil (application 

to on-the-job settings) dalam setiap dimensi pembelajaran yang ditempuh. 

e. Perspektif Kontekstual 

Walau menerapkan beberapa metode dan pendekatan ilmiah secara virtual, 

pembelajaran elektrnik tetap akan bersentuhan dengan aspek sosial dan 

lingkungan (jejaring komunitas), yang juga menumbuhkembangkan semangat 

pembelajaran. Konteks pelajaran yang menjadi minat bersama, justru menjadi 

semangat untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga kemungkinan untuk 

menemukan jawaban bersama (collaborative discovery) dan hasrat dukungan 

kemitraan (peer support) dalam kelompok belajar yang sama, misalnya akan 

menjadi pendorong yang menyenangkan. 

Selain itu, e-learning dalam arti luas amatlah fleksibel, bisa mencakup 

pembelajaran di media elektronik (internet), baik secara formal maupun informal. 

Secara formal, pembelajaran e-learning dengan kurikulum, silabus, mata 

pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah 

disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-learning dan pembelajaran sendiri). 

Bila pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa hadir pada 

jam-jam tertentu, maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu 
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dan tempat untuk mengakses pelajaran. E-learning bisa dilakukan darimana saja 

yang memiliki akses ke internet. Bahkan, dengan berkembangnya mobile 

technoloty (dengan laptop, palmtop, bahkan telepon seluler jenis tertentu), e-

learning kian mudah diakses. 

4. Pembelajaran Modul 

Pengajaran modul termasuk salah satu sistem individual yang paling baru 

dan menggabungkan keuntungan dari berbagai metode pengajaran individual 

lainnya, seperti tujuan spesifik dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan 

diukur, belajar menurut kecepatan masing-masing, balikan atau feedback yang 

banyak.  

Suatu modul ialah suatu kesatuan yang bulat dan lengkap yang terdiri atas 

serangkaian kegiatan belajar yang secara empiris telah terbukti memberi hasil 

belajar yang efektif, untuk mencapai tujuan yang dirumuskan secara jelas dan 

spesifik. Pengajaran modul adalah pengajaran yang sebagian atau seluruhnya 

terdiri atas modul. Modul itu dapat mengandung berbagai macam kegiatan-

kegiatan belajar seperti membaca buku pelajaran atau karangan-karangan,  

memperhatikan gambar atau foto serta diagram, melihat film dan slide, 

mendengarkan audio-tape, menyelidiki berbagai alat demonstrasi, turut serta 

dalam proyek dan eksperimen. 

Selain memberi kesempatan kepada murid untuk maju menurut kecepatan 

masing-masing, modul mempunyai juga tujuan lain yang perlu mendapat 

perhatian, yakni (a) memberikan kesempatan untuk memilih diantara sekian 

banyak topik dalam rangka suatu program, (b) mengadakan penilaian yang sering 
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tentang kemajuan dan kelemahan siswa, dan  (c) memberikan modul remedial 

untuk mengolah kembali seluruh bahan yang telah diberikan guna pemantapan 

dan perbaikan, atau mengulangi bahan pelajaran untuk lebih memantapkannya 

dengan menggunakan cara-cara lain daripada modul semula, sehingga lebih 

mempermudah pemahaman oleh murid. 

Secara ideal seorang murid mulai dengan suatu pre-test untuk mengetahui 

apakah ia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti modul itu. 

Jika tidak, maka ia diberi pengajaran remedial. Sebaliknya, bila ia telah 

menguasai modul yang akan dipelajari, ia dapat melampaui modul itu dan 

memilih modul yang lebih tinggi tarafnya. Bila ia telah menyelesaikan suatu 

modul, ia diberikan post test untuk menilai hingga manakah ia telah menguasai 

bahan modul itu. Bila hasilnya baik, ia dapat maju ke modul berikutnya, bila ia 

tidak memenuhi tingkat penguasaan yang diharapkan, maka ia diberi modul 

remedial yang mengulangi dan mengolah kembali bahan pelajaran itu. Setelah itu 

diambilnya kembali post-test yang diharapkan akan dapat dilaluinya dengan hasil 

baik.  

Keuntungan-keuntungan pengajaran modul ini antara lain: a) Memberikan 

feedback atau balikan yang segera dan terus menerus. Balikan ini perlu bagi murid 

agar ia mengetahui beberapa banyak dan hingga mana ia telah menguasai bahan 

pelajaran, dan bagi guru untuk mengetahui hingga manakah sebenarnya 

efektivitas modul itu. b) Dapat disesuaikan dengan kemampuan anak secara 

individual dengan memberikan keluwesan tentang kecakapan mempelajarinya, 

bentuk maupun bahan pelajaran. c) Memberikan secara khusus pelajaran remedial 
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untuk membantu anak dalam mengatasi kekurangannya. Berkat penilaian yang 

kontinyu maka kekurangan-kekurangan segera dapat ditemukan. Yang diulangi 

hanya bagian-bagian yang belum dikuasainya dan tidak perlu seluruh pelajaran 

itu, yang tentu akan banyak menghamburkan waktu dan tenaga murid, selain 

memupuk rasa kejengkelan pada murid itu. d) Membuka kemungkinan untuk 

melakukan tes formatif. Pelajaran yang tradisional, misalnya dalam bentuk buku 

pelajaran, memberikan bahan pelajaran yang banyak serta panjang, dan baru 

dinilai pada akhi pelajaran itu. Seiring pula pertanyaan dan tugas-tugas serupa itu 

tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada feedback untuk mengetahui kekurangan 

murid dan memperbaikinya sambil mengembangkan pengetahuan anak 

selanjutnya secara bertahap. Pengajaran modul memberikan bahan yang sedikit 

sekaligus dan langsung diberi penilaian.  

5. Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut tokoh ilmu jiwa lama John Lock, mengungkapkan bahwa murid 

ibarat kertas putih yang tidak tertulis. Dalam hal ini terserah kepada guru mau 

dibawa kemana, mau diapakan murid itu. Guru adalah yang mengatur dan 

memberi isinya. Aktivitas guru dalam pembelajaran mendominasi kegiatan, 

sementara murid bersifat pasif dan menerima begitu saja. Guru yang menentukan 

bahan dan metode sedang aktivitas murid terbatas pada mendengarkan, mencatat 

dan menjawab pertanyaan guru apabila bertanya. Para siswa bekerja dan berpikir 

karena atas perintah guru, sehingga proses pembelajaran tidak mendorong anak 

didik untuk berpikir karena atas bermacam-macam kebutuhan. 
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Aliran ilmu jiwa modern memandang anak didik sebagai organisme yang 

mempunyai potensi untuk berkembang, sehingga harus beraktivitas, berbuat dan 

harus aktif sendiri. Sementara tugas guru adalah membimbing, dan menyediakan 

kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan potensinya. 

Piaget dalam Sardiman (2006: 100) menjelaskan bahwa anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan anak itu tidak berpikir, agar anak berpikir 

sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Dalam hal ini berbuat 

berarti melakukan aktivitas, aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat 

fisik (jasmani) dan mental (rohani).  

Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2006: 101) membedakan aktivitas 

belajar siswa di sekolah menjadi: 

a. Visual activities (aktivitas visual), yaitu kegiatan oleh indera mata yang 

meliputi: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi. 

b. Oral activities (aktivitas mulut), merupakan kegiatan fisik yang 

memberdayakan indera mulut, yang meliputi: menyatakan, menanyakan, 

memberi saran, interupsi, menyampaikan pendapat, melakukan wawancara. 

c. Listening activities (aktivitas pendengaran) adalah kegiatan fisik dengan 

menggunakan indera pendengaran (telinga), misalnya: mendengarkan 

percakapan, menerima saran, berdiskusi. 

d. Writing activities (aktivitas penulisan), yaitu kegiatan fisik yang berkaitan 

dengan tulis menulis, misalnya: menulis laporan, mengerjakan tugas, 

menyalin catatan. 
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e. Drawing activities (aktivitas gambaran), merupakan kegiatan fisik yang 

berkaitan dengan gambar, yaitu: membuat peta, menggambar, membuat 

grafik, membuat diagram. 

f. Motor activities (aktivitas motorik), yaitu kegiatan yang berkaitan dengan 

gerakan badan, meliputi: melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain. 

g. Mental activities (aktivitas mental), yakni kegiatan yang berhubungan dengan 

psikis (nalar/pikir) misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, 

melihat hubungan, menganalisis. 

h. Emotional activities (aktivitas perasaan), yaitu kegiatan psikis yang ada 

kaitannya dengan sikap dan perasaan, misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, sedih, bersemangat, bergairah, tenang, sungguh-sungguh. 

Dalam penelitian aktivitas yang akan diteliti adalah aktivitas visual dan 

aktivitas mental karena aktivitas visual adalah suatu aktivitas yang menekankan 

kegiatan dalam hal membaca, memperhatikan gambar. Hal ini terdapat dalam 

modul dan e-learning, serta aktivitas mental yang merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan menanggapi, mengingat dan memecahkan masalah, melihat 

hubungan, menganalisis, yang dalam hal ini akan berhubungan dengan prestasi 

belajar fisika.  

6. Prestasi Belajar 

Menurut Winkel (2007:51) menyatakan bahwa prestasi belajar dapat 

dilihat dari perubahan-perubahan dalam pengertian (kognitif), pengalaman 

ketrampilan (psikomotor), dan nilai-nilai sikap (afektif) yang bersifat konstan. 

Perubahan ini dapat berupa sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan sesuatu hal 
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yang dimiliki atau dipelajari sebelumnya. Prestasi belajar diperoleh setelah 

seseorang melakukan aktivitas baik secara individu maupun kelompok. 

Untuk mengetahui prestasi hasil belajar, menurut Srini Iskandar (2001:85) 

dilakukan dengan evaluasi/assasmen/penilaian, berdasarkan tujuan penilaian 

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif.Kegiatan 

evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan belajar yang telah 

dicapai oleh murid, sebagai umpan balik bagi guru untuk menilai keberhasilan 

program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi belajar dalam kehidupan 

sehari-hari dikenal dengan istilah ulangan, dan sebagai hasilnya dinyatakan dalam 

bentuk nilai/angka.  

7. Momentum dan Impuls 

a. Pengertian Momentum dan Impuls 

Dalam pengertian sehari-hari, momentum diartikan sebagai waktu atau 

saat pengertian momentum dalam Fisika berbeda dengan pengertiannya dalam 

percakapan sehari-hari, seperti halnya pengertian usaha dalam Fisika yang 

berbeda dengan pengertian usaha dalam Fisika yang berbeda dengan pengertian 

usaha dalam sehari-hari.  

Momentum yang dimiliki oleh sebuah benda didefinisikan sebagai hasil 

kali  massa benda dengan kecepatan. Yang secara matematia dirumuskan: 

 

Dimana P = Momentum (kg m/s) 

 m = Massa (kg) 

P = m . v
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V = Kecepatan (m/s) 

Menurut Hukum II Newton secara momentum yaitu: laju perubahan momentum 

sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja dan berlangsung 

dalam arah gaya tersebut. 

Momentum awal benda = m . v 

Momentum akhir benda = m .vI

∆P = m vI – m . v

Laju perubahan momentum dalam selang waktu ∆t adalah: 

t
mv

t
P I

∆
=

∆
∆

sesuai dengan Hukum II Newton, laju perubahan momentum ini sebanding 

dengan besarnya gaya F yang bekerja, sehingga kita tuliskan: 

F =
t

vmmv iI

∆
− .

F =
t

vvm I

∆
− )(

Impuls (I) didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja F dengan 

selang waktu (∆t) gaya tersebut bekerja pada benda. 

Berdasarkan persamaan dapat ditulis: 

F =
t

vvm I

∆
− )(

F . ∆t = mvI – mv 

I = F . ∆t = m (vI – v)
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Dari persamaan di atas tampak bahwa impuls sama dengan perubahan momentum 

benda. Dalam sistem SI, Impuls dinyatakan dengan satuan NS. 

b. Hukum Kekekalan Momentum 

Seperti halnya energi mekanik, ternyata pada momentum pun berlaku 

hukum kekekalan yang kita namakan hukum kekekalan momentum. Berdasarkan 

hukum III Newton, yaitu tentang aksi reaksi, kita tahu bahwa gaya yang bekerja 

pada dua buah benda adalah sama besar dan berlawanan arah. Berikut ini akan 

kita bahas hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan antara 2 buah 

benda A dan B. Jika benda A dan B memiliki massa mA dan mB dan keduanya 

bergeak dengan percepatan aA dan aB, maka kita harus tuliskan bahwa: 

 

Dengan menggunakan hukum II Newton kita peroleh: 

MA . aA = -mB . aB

Jika kecepatan sebelum dan setelah tumbukan benda A adalah vA dan vIA, 

sedangkan kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan B adalah vB dan vI
B maka: 

mA (vI
A – vA) / ∆t = -mB (vI

B – vB) / ∆t

mA (vI
A – vA) / ∆t = -mB (vI

B )– vB)

FA = -FB

mA . vI
A + mB . vI

B = mA . vA + mB . vB
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Persamaan tersebut menunjukkan bahwa total momentum yang dimiliki oleh 

kedua benda setelah tumbukan sama dengan total momentum yang dimiliki oleh 

kedua benda sebelum tumbukan.  

c. Jenis-jenis Tumbukan 

Dalam bidang fisika banyak persoalan mendasar yang dapat dipecahkan 

dengan bantuan konsep momentum dan hukum kekekalannya. Salah satu 

penggunaan konsep momentum yang penting adalah pada persoalan yang 

menyangkut tumbukan, misalnya tumbukan antara partikel-partikel gas dengan 

dinding tempat gas berada. Hal ini memungkinkan untuk menjelaskan sifat-sifat 

gas dengan menggunakan analisis mekanika. Pada bab ini kita hanya membatasi 

pada tumbukan yang paling sederhana yang disebut tumbukan sentral, yaitu 

tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda 

yang lain. 

Berdasarkan sifat kelentingan atau elastisitas benda yang bertumpukan, 

tumbukan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, 

tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sekarang, 

marilah kita tinjau berlakunya hukum-hukum mekanika pada masing-masing 

tumbukan tersebut. 

1) Tumbukan Lenting Sempurna 

Pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi kinetik yang hilang, 

sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik dan hukum kekekalan 

momentum. Sekarang, marilah kita jabarkan bagaimana persamaan-persamaan 

yang berlaku dalam tumbukan lenting sempurna. Misalkan dua benda masing-
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masing massanya m1 dan m2 mula-mula bergerak dengan kecepatan v1 dan v2

yang arahnya berlawanan. Kedua benda bertumbukan sehingga kecepatan akhir 

kedua benda menjadi v1
I dan v2

I seperti ditunjukkan pada gambar 

 

Gambar 2.1. Tumbukan lenting sempurna diantara dua benda 

 

Hukum kekekalan momentum 

m1v1 + m2v2 = m1vi
1 + m2vI

2

m1 (v1 – vI
1) = -m2(v2 – vI

2)

Hukum kekelan energi: 

2
1 m1v1

2 +
2
1 m2v2

2 = -m1vI2
1 +

2
1 m2vI2

2

m1v2
1 + m2

2 = m1v2
1 = m1v2

2 + m2vI2
2

m1(v2
1 – vI2

1) = -m2 (v2
2 – vI2

2)

m1(v1 + v1
2) (v1 – vI

1) = -m2(v2 + v1
2) (v2 – v1

2)

Jika persamaan tersebut dibagi didapatkan: 

v1 + vI
1 = v2 + vI

2

vI
1 – vI

2 = v2 – v1

Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut: 

v1 – v2 = -(vI
1 – vI

2)

v1 v2 vI
1 vI

2

m1 m2 m1 m2 m1 m2
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2) Tumbukan Tidak Lenting Sama Sekali 

Pada tumbukan ini terjadi kehilangan energi kinetik terbesar sehingga 

kekekalan energi mekanik tentu saja tidak berlaku. Setelah tumbukan, kedua 

benda menyatu dan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. 

 

Gambar 2.2. Tumbukan tidak lenting sama sekali 

Kecepatan benda setelah tumbukan: 

vI
1 = vI

2 = vI

Hukum kekekalan momentum: 

m1v1 + m2v2 = (m1 + m2) vI

3) Tumbukan Lenting Sebagian 

Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting 

sebagian, dimana energi kinetik benda bekurang selama tumbukan sehingga 

hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya kecepatan relatif juga 

berkurang dengan suatu faktor tertentu yang disebut koefisien restitusi. Bila 

koefisien restitusi dinyatakan dengan huruf e, maka derajat berkurangnya 

kecepatan reltif benda setelah tumbukan dirumuskan sebagai berikut: 

e =
21

21

vv
vv II

−
−

v1 v2 vI
1 vI

2

m1 m2 m1 m2 m1 m2
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Ini dapat disimpulkan bahwa untuk tumbukan lenting sempurna, nilai e = 

1, dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai = 0. Sedangkan untuk 

tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai e antara 0 dan 1 (0 < e < 1). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Bambang Subali pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pembelajaran modul on line dan modul berbasis masalah 

terhadap prestasi mahasiswa UNES ditinjau dari aktivitas belajar siswa.  

Dalam penelitian oleh Bambang Subali dengan penelitian ini terdapat perbedaan: 

1. E-learning yang digunakan menggunakan software yang berbeda. 

2. E-learning dan modul yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

bahasa Inggris. 

C. Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh antara model pembelajaran e-learning dengan model modul 

berbahasa Inggris terhadap prestasi belajar siswa untuk pokok bahasan 

Momentum dan Impuls. 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Salah satu 

faktor ekstern yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah pemilihan model 

pembelajaran yang tepat dan efektif. Model pembelajaran yang digunakan 

guru sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memahami konsep materi 

tertentu. Model pembelajaran yang baik merupakan model yang disesuaikan 

dengan materi yang disampaikan, kondisi siswa, sarana yang tersedia, serta 
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tujuan pembelajaran sehingga dapat terlihat apakah model yang diterapkan 

efektif. 

Materi momentum dan impuls merupakan salah satu materi yang pokok dalam 

pelajaran fisika siswa kelas X SMK yang diberikan pada semester II. Materi 

ini memerlukan pemahaman, bersifat abstrak dan perlu banyak latihan dalam 

menguasai konsep tersebut, sehingga diperlukan suatu model yang dapat 

membantu mempermudah cara belajar siswa. Model pembelajaran yang paling 

tepat untuk melibatkan kemandirian siswa dalam menguasai konsep adalah 

model pembelajaran e learning dan model pembelajaran  modul, karena kedua 

model pembelajaran tersebut menkankan pada pembelajaran mandiri. Dalam 

belajar mandiri diharapkan siswa dapat menguasai konsep momentum dan 

impuls melalui latihan-latihan yang ada pada e learning maupun modul. 

Pembelajaran e learning dan modul berbahasa inggris dipilih karena kedua 

model pembnelajaran tersebut sangat cocok sebagai model pembelajaran 

dalam sebuah sekolah RSBI dimana, materi yang disajikan dalam bahasa 

inggris, sehingga diharapkan siswa mudah memahaminya. 

Berdasarkan pemikiran diatas diduga bahwa model pembelajaran e learning 

dapat lebih meningkatkan prestasi belajar dari pada dengan model 

pembelajaran modul. 

2. Pengaruh antara siswa yang memiliki aktivitas belajar tinggi (sering 

mengakses internet/intranet), aktivitas belajar sedang dan aktivitas belajar 

rendah terhadap prestasi belajar siswa dalam materi Fisika berbahasa Inggris. 

Perhatian dan motivasi merupakan utama dalam proses belajar mengajar. 
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Tanpa adanya perhatian dan motivasi belajar yang dicapai oleh siswa tidak 

akan optimal. Aktivitas timbul karena adanya motivasi dalam diri siswa. 

Belajar adalah proses aktif, sehingga apabila tidak dilibatkan dalam berbagai 

kegiatan belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus siswa, tidak mungkin 

siswa mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Makin tinggi aktivitas belajar 

siswa makin besar peluang untuk prestasi belajar fisika. 

3. Interaksi antara pembelajaran e-learning dengan pembelajaran modul dengan 

aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar sedang dan aktivitas belajar rendah 

terhadap prestasi belajar fisika. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diduga bahwa siswa yang memiliki aktifitas 

belajar tinggi apabila dikenai pembelajaran dengan model e-learning akan 

mempunyai perbedaan prestasi belajar dengan siswa yang mempunyai 

aktifitas tinggi tetapi dikenai dengan pembelajaran modul, sedangkan siswa 

yang memiliki aktifitas sedang apabila dikenai pebelajaran dengan e-learning 

akan mempunyai prestasi lebih baik dengan siswa yang dikenai pembelajaran 

dengan modul. Demikian juga dengan siswa yang mempunyai aktifitas belajar 

rendah pada kelas e-learning juga mempunyai prestasi yang lebih baik dari 

pada siswa yang mempunyai aktifitas rendah pada kelas modul. Hal ini 

dikarenakan pada e-learning siswa diperlukan login dulu untuk bisa 

mengakses sehingga siswa yang beraktifitas tinggi akan mempunyai prestasi 

yang baik. Sedangkan pada modul siswa tidak perlu keterampilan khusus 

untuk memahami cukup membuka halaman modul dan ini sudah sering 

dilakukan oleh siswa. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah disebutkan di atas maka 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh antara model pembelajaran e-learning dan pembelajaran modul 

terhadap prestasi belajar fisika ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

2. Ada pengaruh siswa yang memiliki aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar 

sedang dan aktivitas belajar rendah terhadap prestasi belajar fisika. 

3. Ada interaksi antara pembelajaran e-learning dengan pembelajaran modul 

dalam bahasa Inggris dengan aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar sedang 

dan aktivitas belajar rendah terhadap prestasi belajar fisika. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di kelas X semester II SMK N 2 

Surakarta pada tahun 2008/2009. 

 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada bulan April 2008 -Maret 2009 pelaksanaan 

penelitian dilakukan secara bertahap, adapun tahap-tahap pelaksanaanya dapat 

dilihat dalam Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian  

Bulan Ke-1 No. Kegiatan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
1. Penyusunan proposal √
2. Seminar proposal   √
3. Penyusunan instrumen √
4. Uji coba instrumen    √
5. Analisa uji coba 

instrumen  
 √

6. Pembimbingan Bab I 
dan Bab II 

 √ √

7. Pelaksanaan 
penelitian  

 √ √

8. Pengolahan data dan 
Bab III 

 √

9. Penulisan laporan              √
10. Ujian Tesis               √

38 
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B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Dengan menggunakan anava dua jalan dengan rancangan factorial 3 x 2. Faktor 

pertama adalah model pembelajaran yaitu model pembelajarn modul dan e-

learning Faktor kedua adalah adalah aktivitasbelajar yang dibagi menjadi aktivitas 

rendah,sedang tinggi.Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2  

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian 

Model Pembelajaran 
Aktivitas Belajar 

Modal E-learning ( A1 ) Model Modul (A2)

B1 A1B1 A2B1

B2 A1B2 A2B2

B3 A1B3 A2B3

Keterangan  

A1 = Model pembelajaran e-learning 

A2 = Model pembelajaran modul  

B1 = Aktivitas belajar tinggi 

B2 = Aktivitas belajar sedang 

B3 = Aktivitas belajar rendah 

A1B1 = Pembelajaran e-learning pada aktivitas belajar tinggi 

A2B1 = Pembelajaran modul pada aktivitas belajar tinggi 

A1B2 = Pembelajaran e-learning pada aktivitas belajar sedang  

A2B2 = Pembelajaran modul pada aktivitas belajar sedang  
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A1B3 = Pembelajaran e-learning pada aktivitas belajar rendah  

A2B3 = Pembelajaran modul pada aktivitas belajar rendah  

 

C. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Penetapan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 2 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

sampling. Dalam penelitian ini sebagai sampel diambil 2 kelas dari yang 19 kelas 

X yang ada di SMK N 2 Surakarta. Sehingga dipilih kelas X TKJB sebagai 

kelompok eksperimen pertama yang dikenai model pembelajaran e-learning dan 

kelas X TKJC sebagai kelompok eksperimen kedua, yang dikenai model 

pembelajaran modul. 

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini sebagai variable bebas yaitu model pembelajaran dan 

aktivitas belajar. Variabel terikat yaitu prestasi belajar. 
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1. Definisi operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas 

1) Model Pembelajaran 

Model pembelajaran e-learning adalah model belajar yang 

menggunakan komputer sebagai media penyampaianya bisa diakses pada saat 

belajar fisika. Materi, latihan soal serta kunci jawaban yang kesemuanya 

dalam bahasa Inggris. 

Model pembelajaran modul adalah suatu cara mengajar dimana siswa 

menggunakan modul tersebut pada saat belajar fisika, yang berisi materi 

pelajaran dan latihan soal yang kesemuanya dalam Bahasa Inggris. 

2) Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan fisik atau mental siswa 

yang berlangsung dalam pembelajaran yang diukur dengan angket dan 

dilakukan pengukuran sebelum dilakukan tindakan. 

b. Variabel Terikat 

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tersebut adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari 

aktivitas selama mengikuti pelajaran fisika materi menentukan dan impulse yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri siswa yang dilambangkan dalam bentuk 

nilai. 

Skala pengukuran dari variabel bebas penelitian. Variabel model 

pembelajaran berupa e-learning dan modul dalam bahasa Inggris berskala 

pengukuran nominal. Variabel aktivitas berskala pengukuran ordinal yang 
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dibedakan menjadi kategori tinggi dan rendah. Perbedaan kategori ini berdasarkan 

pada skor rata-rata kedua kelas. Siswa dengan perolehan skor diatas nilai rata-

ratadimasukkan dalam kategori tinggi, siswa dengan perolehan skor sama dengan 

skor rata-rata dimasukkan dalam kategori sedang dan untuk siswa dengan 

perolehan skor dibawah skor rata-rata dimasukkana dalam kategori rendah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan angket. 

1. Metode Tes 

Metode tes digunakana untuk mendapatkan data skor nilai prestasi belajar 

pada kelas X SMK Negeri 2 Surakarta tahun pelajara 2008/2009 pada program 

teknik komputer jaringan. 

2. Metode Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket langsung 

dan tertutup, karena daftar pertanyaan diberikan langsung kepada responden dan 

jawabanya sudah disediakan. Sehingga, responden tinggal memilih jawaban yang 

ada. Metode angket ini digunakan untuk mendapatkan data skor aktivitas belajar 

siswa. 

F. Instrumen Penilaian 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Instrumen pelaksanaan penelitian yaitu RPP, e-learning, modul berbahasa 

Inggris. 
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2. Instrumen pengambilan data yang terdiri dari angket aktivitas siswa, tes 

prestasi belajar.  

a. Instrumen Penilaian Prestasi Belajar 

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa tes obyektif sebelum 

instrumen tes digunakan, diadakan uji coba soal untuk menguji validitas dari soal 

tersebut. Setelah tes diuji cobakan maka terdapat item yang tidak dapat digunakan 

dalam penelitian ini untuk menguji item itu baik harus memenuhi peryaratan baik 

dalam hal angket kesukaran, daya beda, validitas, maupun realibilitasnya. 

Untuk uji coba instrumen dilakukan kepada sekelompok siswa pada 

jurusan teknik komputer jaringan pada kelas X SMK N 2 Surakarta pada tahun 

ajaran 2007/2008 

1) Uji Taraf Kesukaran Soal

Indeks kesukaran item digunakan untuk menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal. Untuk menentukan indeks kesukaran item digunakan rumus 

sebagai berikut :  

P =
N
N p

Keterangan :  

P : indeks kesukaran item 

Np : banyaknya siswa yang menjawab benar dari suatu item 

N : jumlah siswa yang mengikuti tes  

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 1) Kurang dari 0,25: terlalu 

sukar, 2) 0,25 – 0,75 : cukup (sedang), 3) lebih dari 0,75  : terlalu mudah  

 (Anas Sudijono, 2005: 372) 



44

Hasil uji taraf kesukaran soal instrument penilaian kognitif yang  

terangkum dalam Tabel 3.3  

Tabel 3.3. Rangkuman Taraf Kesukaran Soal Instrumen Penilaian kognitif 
 

Taraf kesukaran soal 
Jumlah soal 

Terlalu sukar Cukup (sedang) Teralalu mudah 

20 4 15 1 

Hasil uji taraf kesukaran soal instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 10 

2) Daya Pembeda Soal

Taraf pembeda item adalah kemampuan suatu item untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi (pandai) dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (kurang pandai), (Anas Sudijono, 2005:385). Bilangan 

yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi 

dengan rumus :  

D = PA – PB

Di mana:  

D : indek diskriminasi item 

PA : proporsi siswa kelompok atas yang dapat menjawab benar dari suatu item 

PB : proporsi siswa kelompok bawah yang dapat menjawab benar dari suatu item 

Adapun klasifikasinya sebagai berikut: 1) Bertanda negatif: jelek sekali, 2) 

kurang dari 0,20 : jelek, 3) 0,20– 0,40 : sedang, 4) 0,40 – 0,70 : baik, 5) 0,70 – 

1,00 : baik sekali 

(Anas Sudijono, 2005: 389) 
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Hasil uji daya beda soal instrumen penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Rangkuman Hasil Uji Daya Beda Soal Instrumen Penilaian Kognitif 
 

Daya pembeda soal Jumlah 

soal Jelek sekali Jelek Sedang Baik Baik sekali 

20 0 7 7 6 0 

Hasil uji daya beda soal instrument penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 10.  

3) Uji Validitas

Sebuah instrumen tes dikatakan valid, apabila dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur. Validitas yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas 

item. Validitas item adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. 

Uji validitas item dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment dari Karl Pearson sebagai berikut :  

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑=

2222xy
Y)(-YNX)(-XN

Y)X)((-XYN
r

Keterangan :  

X: skor butir item nomor tertentu, Y : skor total,  rxy: koefisien validitas, N: 

jumlah subjek. 

Kemudian diuji t pada taraf signifikan 5% dengan derajat bebas n – 2. 

Rumusnya adalah:  

t = 2−n
21 xy

xy

r
r
−
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Item dikatakan valid bila harga t > ttabel.

(Nana Sudjana, 2005: 146) 

Hasil uji validitas instrument penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Rangkuman Hasil uji Validitas Instrumen Penilaian Kognitif 
 

Kriteria Variabel Jumlah Soal 
Valid Drop 

Momentum and impulse 20 15 5 

Hasil uji validitas instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 10.  

4) Uji Reliabilitas 

Soal dinyatakan reliabel bila memberikan hasil yang relatif sama saat 

dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang berbeda pada waktu berlainan. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus sebagai berikut:  

rtt =







 ∑−






− 2
t

2
t

S
pqS

1n
n

Keterangan :  

rtt : koefisien reliabilitas, n : jumlah item,  St : standar deviasi, p : proporsi subyek 

yang menjawab item dengan benar, q: proporsi subyek yang menjawab item 

dengan salah, Σpq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

Hasil perhitungan tingkat reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan r product moment. Apabila harga rtt > rtabel maka tes instrumen tersebut 

adalah reliabel.  
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Selanjutnya pemberian interprestasi terhadap koefesien reliabilitas 

digunakan patokan sebagai berikut: 1) r ≥ 0.70; reliabel, 2) r < 0.70; tidak reliabel  

(Anas Sudijono, 2005: 254) 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kognitif yang dilakukan 

terangkum dalam Tabel 3.6.  

Tabel 3.6. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penilaian Kognitif 
 

Variabel Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 

Soal-soal Materi Struktur Atom 35 0,861 Reliabel 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kognitif yang lebih rinci dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

b. Aktivitas Belajar Siswa 

1) Penyusunan kisi-kisi angket 

Setelah aspek dan indicator kemudian disusun kisi-kisi angket yang 

memuat tentang ruang lingkup variabel bebas sesuai dasar teori. Kisi-kisi angket 

tersebut dijadikan pedoman pembuatan pertanyaan dan persyaratan 

2) Penyusunan item angket 

Meliputi pembuatan item-item pertanyaan, alternatif jawaban, surat 

pengantar angket, dan petunjuk pengisian angket. Item-item disesuaikan dengan 

indikator yang telah dirumuskan. Kriteria penilaian tiap item pernyataan adalah 

sebagai berikut: 

Untuk angket aktivitas belajar dengan skala 1 sampai 4, untuk item yang 

mengarah jawaban positif, pemberian skornya sebagai berikut: 
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Skor 4 untuk jawaban terbaik 

Skor 3 untuk jawaban baik 

Skor 2 untuk jawaban sedang 

Skor 1 untuk jawaban kurang baik 

Item yang mengarah pada jawaban negatif, pemberian skornya sebagai 

berikut: 

Skor 1 untuk jawaban terbaik 

Skor 2 untuk jawaban baik 

Skor 3 untuk jawaban sedang 

Skor 4 untuk jawaban kurang baik 

Sebelum digunakan untuk mengambil data penilaian, instrumen penilaian 

aktivitas belajar diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas item 

angket, dengan menguji validitas dan realibilitas. 

a) Uji Validitas 

Untuk menghitung validitas butir soal angket dicari dengan 

menghitung indeks korelasi X dan Y yang dapat dirumuskan korelasi product 

moment  dengan angka kasar dengan rumus sebagai berikut: 

( )[ ]2222 )())((
))(()(

YNXXN
YXXYNrxy
Ε−ΕΕ−Ε

ΕΕ−Ε=

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

X = Skor butir item nomor tertentu 
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Y = Skor total 

N = Jumlah subyek 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5% criteria 

validitas suatu tes (rxy) selanjutnya disebut rhitung. Kemudian hasil perhitungan 

dapat dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Item dikatakan valid bila 

harga rhitung > rtabel.

Tabel 3.7 Rangkuman Hasil Uji Validitas Intrumen Aktivitas Belajar siswa 

Kriteria Variabel Jumlah Soal Valid Drop 
Angket aktivitas belajar 20 19 1 

Hasil uji validitas intrumen penilaian aktivitas belajar yang lebih rinci 

dapat dilihat pada lampiran 11 

b) Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus alpha (digunakan 

untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 dan 0) yaitu sebagai berikut; 
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Keterangan : 

11 = reliabilitas yang dicari 

n = banyak butir pertanyaan atau banyak soal 
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2
iσ = varians total 

2
iσ =

22









− ∑∑

N
X

N
X tt

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 108 –112 

Selanjutnya pemberian interprestasi terhadap koefesien reliabilitas 

digunakan patokan sebagai berikut: 1) r ≥ 0.70; reliabel,  2) r < 0.70; tidak reliabel  

(Anas Sudijono, 2005: 254) 

Hasil uji realiabilitas instrumen penilaian Aktivitas Belajar terangkum dalam tabel 

3.8 

Tabel 3.8 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penilaian Aktivitas 

Belajar 

Variabel Jumlah Soal Reliabilitas Kriteria 
Angket aktivitas belajar 

siswa 

20 0.896 reliabel 

Hasil uji reliablitas instrumen penilaian aktivitas belajar yang lebih rinci 

dapat  dilihat pada lampiran 11.                                 

 

G. Teknik Analisis Data  

1. Uji Prasyarat Analisis  

Sebagai uji prasyarat ANAVA, dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang terdistribusi normal atau tidak, uji normalitas ini dihitung 

menggunakan software minitab 15 

1) Prosedur Penentuan Hipotesis: 

H0 : sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal  

H1 : sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal  

2) Statistik Uji 

 Statistik uji menggunakan normality test dengan pendekatan Ryan-

Joiners. Ketentuan pengambilan kesimpulan, H0 tidak ditolak  ketika P-Value < 

0,1 selain itu H1 akan ditolak. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 0,05. 

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi – variansi 

dari sejumlah populasi sama atau tidak. Uji normalitas ini dihitung menggunakan 

software minitab 15 

1) Prosedur Penentuan Hipotesis: 

 H0 : sampel berasal dari populasi yang tidak homogen 

 H1: sampel berasal dari populasi yang homogen 

2) Statistik Uji 

 Statistik uji menggunakan test for equal variances. Ketentuan 

pengambilan kesimpulan, H0 tidak ditolak ketika P-Value < 0,05 selain itu H1

akan ditolak. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 0,05.  
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2. Uji Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. Tujuan dari analisis ini untuk menguji signifikansi 

efek dua varibel bebas terhadap satu variabel terikat dan interaksi kedua variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

a. Uji Anava: 

1) H0A : Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran e learning dan 

model pembelajaran modul terhadap prestasi belajar fisika materi momentum 

dan impulse.  

 H1A  : Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran e learning dan model 

pembelajaran modul terhadap prestasi belajar fisika materi momentum dan 

impulse.  

2) H0B : Tidak ada pengaruh aktivitas belajar tinggi,sedang,memori tinggi  

terhadap prestasi belajar siswa. 

 H1B : Ada pengaruh aktivitas belajar tinggi,sedang,memori tinggi              

terhadap prestasi belajar siswa. 

3) H0AB : Tidak ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan 

aktivitas belajar terhadap prestasi belajar siswa 

 H1AB    : Ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan aktivitas 

belajar siswa  terhadap prestasi belajar siswa. 

b. Statistik Uji 

 Statistik uji menggunakan GLM (General Linier Model). Ketentuan 

pengambilan kesimpulan, H0 ditolak ketika P-Value < 0,05 selain itu H1 akan 

diterima. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 0,05.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi skor aktivitas belajar 

siswa dan nilai prestasi belajar siswa materi momemtum dan impulse.Data 

diperoleh dari kelas X-TKJB sebagai kelas experimen dengan metode 

pembelajaran e-learning dan kelas X-TKJC sebagai kelas experimen dengan 

metode pembelajaran modul.  

1. Data Skor Aktivitas

Data penelitian mengenai aktivitas belajar  siswa diperoleh dari tes 

aktivitas belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian 

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu tinggi,sedang dan rendah. 

Pengelompokan  kategori ini berdasarkan pada skor rata-rata kedua kelas. Siswa 

yang mempunyai skor sama dengan skor rata-rata dikelompokkan dalam kategori 

sedang dan di atas skor rata rata  dikelompokkan dalam  kategori tinggi, dan siswa 

yang mempunyai skor di bawah skor rata-rata dikelompokkan dalam kategori 

rendah. Dengan menggunakan kriteria tersebut dari 65 siswa yang terdiri dari 33  

siswa kelas eksperimen menggunakan e learning dan 32 siswa kelas eksperimen 

menggunakan modul , terdapat 28 siswa mempunyai aktivitas belajar  tinggi,6 

siswa mempunyai aktivitas belajar sedang dan 31 siswa mempunyai aktivitas 

belajar rendah.  Secara rinci disajikan dalam Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Aktivitas Belajar Siswa  
Kelas modul Kelas e learning 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Frekuensi Frekuensi Relatif 

60,0-63,9 3 0,93% 4 1,21% 

64,0-67,9 8 2,5% 3 0,90% 

68,0-71,9 12 3,75% 4 1,25% 

72,0-75,9 3 0,93% 9 2,72% 

76,0-79,9 6 1,875% 6 1,81% 

80,0-83,9 0 0% 7 2,12 

Jumlah 32 100% 33 100% 

Gambar 4.1.  GambarDistribusi Frekuensi Aktivitas Belajar Siswa Kelas modul 
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Gambar 4.2. Distribusi Frekuensi Aktivitas Belajar Siswa Kelas e learning 

2. Data Prestasi Belajar Fisika

Perbandingan prestasi belajar antara kelas eksperimen yang menggunakan 

metode pembelajaran e learning dan metode pembelajaran modul dapat dilihat 

pada tabel 4.2:  

Tabel 4.2 Distribusi Frekwensi Prestasi Belajar Kognitif Kelas e learning dan kelas modul 

Kelas modul Kelas e learning 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Frekuensi Frekuensi Relatif 

60,0-63,9 1 3,125% 0  

64,0-67,1 4 12,5% 0  

68,2-71,9 9 28,125% 4 12,12% 

72,0-75,9 7 21,87% 9 27,27% 

76,0-79,9 4 12,5% 15 45,45% 

80,0-83,9 6 18,75% 5 15,15% 

84,0-87,9 1 3,125% 0  

Jumlah 32 100% 33 100% 
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Gambar 4.3. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa Kelas Modul 

 

Gambar 4.4. Diagram Batang Perbandingan Prestasi Belajar Kelas e learning 

Dari tabel perbandingan prestasi belajar kognitif kelas  e learning dan modul   

dapat dilihat jumlah siswa kelas e learning pada nilai kognitif  kelas interval 

tinggi yaitu 72,0-75,9 dan 76,0-79,9 lebih besar daripada modul. 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa uji persyaratan analisis antara 

lain:  uji normalitas, dan uji homoginitas. Hasilnya akan disampaikan pada uraian 

berikut  : 

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan dengan minitab 15. Komputasinya dapat dilihat pada 

Lampiran 12 dan , hasilnya disajikan pada Gambar 4.5 , Gambar 4.6 dan Gambar 

4.7 

9,59,08,58,07,57,06,56,0

99,9

99

95
90

80
70
60
50
40
30
20

10

5

1

0,1

prestasi

Pe
rc

en
t

Mean 7,538
StDev 0,5142
N 65
RJ 0,991
P-Value >0,100

Probability Plot of prestasi
Normal 

 

Gambar 4.5. Uji Normalitas Prestasi Belajar Kognitif 
 

Dari grafik Nampak bahwa Ho ( data tidak terdistribusi normal) ditolak sebab R 

= 0.992 dengan p > 0.100. (p < 0.10 Ho tidak ditolak). Jadi kesimpulannya data 

prestasi belajar kognitif terdistribusi normal. 
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Gambar 4.6 Uji Normalitas Data Metode 
 

Dari grafik Nampak bahwa Ho ( data tidak terdistribusi normal) ditolak sebab R = 

1,000 dengan p > 0.100. (p < 0.10 Ho tidak ditolak). Jadi kesimpulannya data 

metode ter distribusi normal.         
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Gambar 4.7. Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 

Dari grafik Nampak bahwa Ho ( data tidak terdistribusi normal) ditolak sebab R = 

1,000 dengan p > 0.100. (p < 0.10 Ho tidak ditolak). Jadi kesimpulannya data 

Aktivitas terdistribusi  normal. 
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui variansi-variansi dari 

sejumlah populasi sama atau tidak. Uji yang dipakai menggunakan perhitungan 

minitab 15. Komputasi dari uji ini dapat dilihat pada Lampiran 12 dan ,

rangkuman hasilnya disajikan pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8. Uji Homoginitas Metode Terhadap Prestasi Belajar Kognitif 

 

Dari grafik Nampak bahwa Ho (Data Tidak Homogen) ditolak sebab P (P-Value = 

0,279) > 0.05. (p < 0.05 Ho tidak ditolak). Berarti, data metode homogen. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Hipotesis

Uji yang dilakukan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama dan komputasinya dapat dilihat pada Lampiran 12 dan adapun 

rangkuman hasil analisis variansi dua jalan disajikan pada Tabel 4.3  
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Tabel 4.3 Rangkuman ANAVA dua Jalan Prestasi Kognitif 
 

. Sumber DF Seq SS Adj SS Adj Ms F P Kesimpulan 
1. 
2. 
3. 

Metode  
Aktivitas  
Metode*Aktivitas 

1
2
2

1,0942 
6,6438 
1,8426 

1,0026 
7,7722 
1,8426 

1,0026 
3,8861 
0,9213 

8,06 
31,25 
7,41 

0,006 
0,000 
0,001 

Ho ditolak 
Ho ditolak 
Ho ditolak 
 

Kesimpulan:  

1. P-  Value metode = 0,006 < 0,05, maka Ho (metode tidak berpengaruh 

terhadap prestasi kognitif) ditolak, (P > 0,005 tidak ditolak), berarti metode 

berpengaruh terhadap prestasi kognitif).  

2. P-Value Aktivitas= 0,000 < 0.05, maka Ho (Aktivitas tidak berpengaruh 

terhadap prestasi kognitif) ditolak, (P > 0,005 tidak ditolak), berarti aktivitas 

berpengaruh terhadap prestasi kognitif). 

3. P-Value interaksi metode dan aktivitas = 0,001 < 0.05, maka Ho (tidak 

terdapat interaksi metode dan aktivitas terhadap prestasi kognitif) ditolak, (P > 

0,005 tidak ditolak), berarti terdapat interaksi metode dan aktivitas terhadap 

prestasi kognitif  

 

2. Uji Lanjut Pasca Analisis Variansi Dua Jalan

Uji lanjut anava atau uji komparasi ganda diperlukan untuk mengetahui 

karakteristik pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini uji 

komparasi ganda dilakukan pada hipotesis pertama, kedua dan ketiga,dan hasilnya 

dapat disajikan dalam Gambar 4.6,Gambar4.7,Gambar 4.8 .  
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Gambar 4.9. Uji Lanjut Pasca ANAVA Pengaruh Metode Terhadap Prestasi Belajar 
Kognitif 

 

Pada diagram diatas, tidak ada yang melewati batas garis merah, berarti metode 

berpengaruh tidak signifikan terhadap prestasi belajar. 
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Gambar 4.10. Uji Lanjut Pasca ANAVA Pengaruh Aktivitas Terhadap Prestasi Belajar 
Kognitif 

Pada diagram diatas, ada yang melewati batas garis merah, berarti Aktivitas 

berpengaruh signifikan terhadap kognitif  
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Gambar 4.11. Uji Lanjut Pasca ANAVA Interaksi antara metode dan aktivitas terhadap 
prestasi 

 

Pada diagram di atas ada perpotongan garis berarti terdapat interaksi antara 

metode dan aktivitas belajar. 

 
D. Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh penggunaan model pembelajaran e learning dan modul dalam bahasa 

Inggris terhadap prestasi belajar siswa, ada atau tidaknya pengaruh antara aktivitas 

belajar tinggi,sedang,rendah  terhadap prestasi belajar siswa,  ada atau tidaknya 

interaksi penggunaan model pembelajaran e learning dan modul dalam bahasa 

Inggris terhadap prestasi belajar siswa. 

Pengukuran aktivitas belajar siswa dilakukan sebelum pembelajaran 

berlangsung dengan mengisi angket aktivitas belajar siswa,setelah pembelajaran 

selesai dilakukan tes untuk mengukur prestasi belajar siswa.Model yang 

digunakan dalam pembelajaran ini merupakan salah satu jenis belajar mandiri 
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yang diharapkan dapat semaksimal mungkin siswa menggunakan tanpa bantuan 

siapapun dan bila ada kesulitan dapat berdiskusi ataupun bertanya pada guru.  

1. Hipotesis Pertama

Kesimpulan yang diperoleh dari hipotesis pertama yaitu, model 

pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar fisika pada pokok bahasan 

Momentum and Impuls, pada prestasi belajar kognitif. Hal ini sesuai dengan teori 

yang telah diungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan faktor ekstern 

yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dua model pembelajaran yang 

karakteristiknya berbeda akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap 

prestasi belajar. Meskipun model pembelajaran yang digunakan sama, yaitu 

metode belajar mandiri  akan tetapi jenis model pembelajaran yang berbeda akan 

memberi pengaruh yang berbeda terhadap hasil presatsi belajar siswa. 

Dari anava dua jalan dengan sel tak sama aspek kognitif diperoleh P- 

Value metode = 0,006< 0,05, maka Ho (metode tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar) ditolak, (P > 0,05 tidak ditolak). Berarti metode berpengaruh 

terhadap prestasi.Hal ini berarti penggunaan model pembelajaran e learning dan 

model pembelajaran modul berbahasa Inggrismemberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa pada materi Momentum dan Impulse.Model pembelajaran e

learning lebih baik dari pada model pembelajaran dengan modul,hal ini 

dikarenakan tampilan pada e learning berbahasa Inggris akan membuat siswa 

lebih tertarik daripada menggunakan modul.Tampilan dalam e learningmembuat 

siswa akan terus berlatih karena model pembelajaran ini dapat diakses dimanapun 

siswa berada, sedangkan yang menggunakan modul berbahasa Inggris terkadang 
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akan merasa bosan hal ini akan berakibat semangat belajar berkurangkarena siswa 

sudah terbiasa menggunakan modul.   

Pada pembelajaran e learning dan pembelajaran modul berbahasa Inggris 

semua siswa masih merasa kesulitan dalam pembelajaran tersebut karena materi 

yang masih disampaikan dalam bahasa Inggris.Dalam penelitian ini untuk model 

pembelajaran e-learning banyak siswa yang sudah bisa mengakses lewat internet 

hal ini dikarenakan peneliti data untuk prestasinya adalah kelas teknik komputer 

jaringan,sehingga siswa memang sudah terbiasa mengaksesnya.,Sehingga dapat 

kita simpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran  e learning lebih baik 

dari pada model pembelajaran modul pada materi Momentum dan Impuls 

terhadap prestasi belajar. 

2. Hipotesis Kedua

Dari anava dua jalan dengan sel tak sama aspek diperoleh P-Value 

aktivitas  = 0,000 < 0.05, maka Ho (aktivitas tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar) ditolak, (P > 0,05 tidak ditolak), berarti aktivitas berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa.. 

Dari uji lanjut pasca anava dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara aktivitas belajar siswa kategori tinggi,sedang dan rendah 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi Momentum dan Impulse. (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13).  

Pada dasarnya aktivitas belajar siswa merupakan suatu kegiatan yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,dalam model pembelajaran dengan e

learning maupun modul dalam bahasa Inggris merupakan model pembelajaran 
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mandiri yang melibatkan siswa sebagai belajar dengan cara mandiri yang 

membedakan hanya dengan e learning bisa diakses dimanapun dan 

penampilannya dapat menarik siswa, sehingga dengan demikian dengan aktivitas 

belajar yang tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar fisika pada materi 

momentum dan Impulse. 

Pada pembelajaran e learning dimana siswa yang mempunyai aktivitas 

belajar tinggi akan mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang 

mempunyai aktivitas belajar tinggi pada kelas modul,hal ini dikarenakan  siswa 

yang  beraktivitas tinggi cenderung untuk banyak berlatih soal dengan cara 

mengakses e learning tersebut,dimana tampilan dalam e-learning memang dicoba 

untuk menampilkan yang mampu memotivasi untuk belajar.Pada pembelajaran 

dengan modul karena siswa sudah terbiasa dengan modul mungkin akan merasa 

bosan untuk membukanya sehingga siswa yang mempunyai aktivitas belajar yang 

tinggi akan mempunyai prestasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas 

e learning.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis P-Value interaksi metodedan 

aktivitas = 0,001 < 0.05, maka Ho (tidak terdapat interaksi metode dan aktivitas 

terhadap prestasi kognitif) ditolak, (P > 0,05 tidak ditolak), berarti terdapat 

interaksi model dan aktivitas terhadap prestasi belajar siswa dan pada uji lanjut 

anava terdapt perpotongan garis sehingga dapat disimpulkan bahwa  terdapat 

interaksi antara model dan aktivitas belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi. 
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Pada hipotesis pertama disebutkan bahwa model pembelajaran mempengaruhi 

prestasi belajar siswa tetapi pada uji lanjut pasca anava ternyata model 

pembelajaran tidak akan mempengaruhi prestasi belajar hal ini dikarenakan pada 

metode e-learning maupun modul dalam bahasa Inggris mungkin siswa masih 

merasakan kesulitan dalam mempelajarinya sehingga kedua model ini tidak 

signifikan mempengaruhi prestasi belajar fisika pada materi Momentum dan 

Impulse ,sedangkan pada hipotesis kedua bahwa aktivitas belajar mempengaruhi 

prestasi belajar artinya siswa yang mempunyai aktivitas belajar yang tinggi akan 

mempunyai prestasi yang tinggi pula,pada uji lanjut pasca anava terdapat batas 

garis merah yang berarti aktivitas belajar berpengaruh terhadap prestasi 

belajar,sedangkan  pada hipotesis ketiga dapat dinyatakan bahwa siswa yang 

mempunyai aktivitas tinggi pada metode elearning akan mempunyai prestasi 

belajar fisika yang tinggi pula pada materi momentum dan impuls ,hal ini dengan 

aktivitas belajar yang tinggi dan model pembelajaran yang menarik akan 

mempengaruhi prestasi belajarnya 

 Pada model pembelajaran baik dengan e learning maupun pada modul 

ternyata masih didapatkan nilai yang belum signifikan hal ini dikarenakan 

mungkin pengantar yang digunakan dalam bahasa Inggris siswa merasa kesulitan 

dalam pembelajaran,sehingga prestasi siswa masih kurang memahami konsep 

yang diterima.. 

 Pada pembelajaran yang menggunakan e learning ternyata banyak siswa 

yang mempunyai nilai tinggi daripada pembelajaran modul,hal ini dikarenakan 

pada jurusan teknik komputer jaringan  setiap siswa selalu berusaha mengakses 

lewat internet,sehingga dengan model ini diharapakan setiap siswa akan berusaha 
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aktif menggunakan paket e-learning tersebut,sedangkan pada siswa yang 

dikenakan pembelajaran dengan menggunakan modul kadang enggan untuk 

membukanya, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajarannya maupun 

kurang aktif dalam mengerjakan soal soal yang ada didalam modul.          

 

E. Keterbatasan Penelitian  

Dalam suatu penelitian pengaruh pembelajaran e learning dan modul 

terdapat keterbatasan dalam pembuatan modul maupun e learning dalam 

penggunaan bahasa Inggris yang masih belum sesuai dengan kaidah bahasa yang 

baku,walau penyusunan modul maupun elearning  mengikuti format dalam  

peyusunan modul tersebut, disamping itu mungkin soal-soal yang ditampilkan 

belum begitu mencakup seluruh ranah kognitif siswa.Dalam penelitian ini juga 

baik e learning maupun modul berbahasa Inggris belum pernah dikonsultasikan 

pada pakar ataupun para ahli,sehingga benar-benar materi dalam modul maupun e

learning tersebut hanya buatan peneliti. 

 Dalam penelitian ini keterbatasan terjadi  pada e learning belum ada nama 

nama siswa dan berapa kali mereka sudah mengakses pembelajaran e learning 

tersebut,karena dgn alat tersebut diharapkan guru akan tahu berapa sering siswa 

mengakses pembelajaran e learning tersebut,tetapi keterbatasan ini tidak akan 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini. 

 



68

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran e learning dan model 

pembelajaran modul berbahasa Inggris terhadap prestasi belajar fisika siswa 

pada materi Momentum dan Impuls kelas X semester 2 SMK N 2 Surakarta 

tahun pelajaran 2008/2009 yaitu prestasi belajar yang diperoleh dengan model 

e-learning lebih baik daripada prestasi belajar  yang diperoleh dengan 

modelmodul  dengan nilai rataan prestasi berturut-turut 76,65 dan 74,06.  

2. Terdapat pengaruh aktivitas belajar kateori tinggi, sedang, rendah pada model 

pembelajaran e-learning maupun modul terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi momentum dan impuls pada siswa kelas X program komputer Jaringan 

SMK N 2 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009, hal ini berarti siswa yang 

aktivitasnya tinggi juga akan mempunyai prestasi yang tinggi . 

3. Ada interaksi antara model pembelajaran e learning dan modul berbahasa 

Inggris serta tinggi, sedang, rendahnya aktivitas belajar siswa terhadap prestasi 

belajar fisika materi Momentum dan Impuls siswa kelas X program teknik 

komputer jaringan semester 2 SMK Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 
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2008/2009. Artinya tingkat aktivitas dan penggunaan model pembelajaran 

mempunyai pengaruh  terhadap prestasi belajar  materi Momentum dan Impuls 

hal ini berarti bahwa apabila seorang siswa yang dikenai model pembelajaran 

e-learning maka siswa yang mempunyai aktivitas tinggi akan mempunyai 

prestasi yang tinggi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat peneliti sampaikan 

adalah: 

a. Adanya pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi Momentum and Impuls. 

b. Aktivitas  belajar siswa dapat dibangkitkan dengan melalui penarapan model 

pembelajaran yang berbasis komputer dalam hal ini adalah internet. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Dengan pembelajaran e-learning dan modul hendaknya siswa dapat 

memanfaatkannya dengan baik sehingga prestasi belajar siswa dapat 

meningkat. 

b. Dalam menggunakan e-learning dan modul hendaknya siswa lebih aktif 

sendiri dan berusaha menemukan konsep konsep yang didapat. 
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2. Bagi Guru 

a. Dalam penggunaan e-learning maupun modulnya hendaknya guru 

memberikan apersepsi yang mendorong siswa untuk belajar fisika 

sehingga siswa dapat meningkat prestasinya.  

b. Perlunya petunjuk pembuatan modul dan paket e-learning agar guru dapat 

meningkatkan  prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh kemampuan bahasa Inggris 

terhadap prestasi belajar fisika pada kelas SBI atau RSBI. 



71

DAFTAR PUSTAKA  
 

Anas Sudijono. 2005. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada.  

 
Asri Budiningsih. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Asdi Mahasatya.  
 
Baharudin Esa Nur Wahyuni, 2007, Teori Belajar dan Pembelajaran,

Yogyakarta, AR-R422 Media.  
 
Bambang Subali, 2006, Modul On Line dan Modul Berbasis Masalah Terhadap 

Prestasi Belajar Fisika Ditinjau dari Aktivitas Siswa, Tesis.  
 
Budiyono. 2004. Statistika Dasar untuk Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret 

University Press.  
 
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Pedoman Khusus Pengembangan 

Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Fisika. Jakarta.  
 
Haris Mudjiman, 2007, Belajar Mandiri, Surakarta, UNS Press.  
 
Isjoni, , Firdaus LN,  2007, Pembelajaran Terkini Perpaduan Indonesia-Melayu,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar.  
 
Jujun, S. Suriasumantri, 2003, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, 

Pustaka Sinar Harapan. 
 
Marthen Kanginan, 2007, Fisika II, Jakarta, Erlangga.  
 
Nana Sudjana. 2005. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya.  
 
Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan.

Bandung: Remaja Rosdakarya.  
 
Ratna Wilis Dahar, 1989, Teori-teori Belajar, Bandung, Erlangga.  
 
Saifuddin Azwar. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
 
Sardiman. A.M. 2005. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada.  
 
Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta.  
 

71 



72

Suharsimi Arikunto. 2006. Dasar-dasar Evaluasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  
 
S. Nasution, 2004. Didaktik Asas-asas Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara.  
 
S. Nasution,  2005. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar,

Jakarta, Bumi Aksara.  
 
Sunardi, 2006, Fisika Bilingual XI, Bandung, Yrama Widya.  
 
Syaiful Sagala, 2007, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung, Alfa Beta.  
 
W.S. Winkel, 2007, Psikologi Pembelajaran, Yogyakarta, Media Abadi.  
 


