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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fisika adalah salah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan

(Young dan Freedman, 2001:1). Ilmuwan dari segala disiplin ilmu

memanfaatkan ide-ide dari fisika, mulai dari ahli kimia yang mempelajari

struktur molekul sampai ahli paleontology. Fisika mempelajari segala benda

mati maupun benda hidup yang berhubungan dengan alam. Fisika meliputi

hal yang besar dan kecil, yang lama dan yang baru. Dari atom sampai galaksi,

dari rangkaian listrik ke aerodinamika, fisika menjadi bagian dari kehidupan

kita sehari-hari. 

Pemahaman fisika bagi siswa saat ini dirasa masih rendah. Hal ini

salah satunya bisa diketahui dari hasil Ulangan Tengah Semester (UTS)

Semester Genap Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta rata-

ratanya hanya mencapai 60. 

Tabel 1. Daftar nilai rata-rata UTS IPA

Kela

s

VIII A VIII B VIII C VIII D

Nilai 53, 25 55, 40 52, 75 60

Untuk materi fisika yang berkaitan dengan  rumus dan hitungan masih

susah dipahami oleh sebagian siswa. Siswa hanya menghafal setelah itu tidak

mengaplikasikan persamaan fisika ke dalam konsep soal sehingga membuat

siswa cepat lupa terhadap persamaan fisika tersebut. Sebenarnya potensi yang

dimiliki oleh siswa sangat tinggi hanya saja pembelajaran yang diterapkan di

dalam kelas terasa membosankan sehingga menyebabkan sebagian siswa

acuh terhadap pelajaran di kelas. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam

pembelajaran IPA khususnya Fisika.
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Penggunaan media juga masih jarang dijumpai dalam setiap

pembelajaran Fisika, dikarenakan sekolah tidak mempunyai alat

peraga/media atau potensi yang dimiliki sekolah belum optimal digunakan

sebagai media pembelajaran oleh sebagian besar guru.

Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sangat penting

apalagi di jaman yang canggih ini sudah banyak terdapat pembelajaran

berbasis IT. Dengan bantuan komputer pembelajaran akan berjalan lebih

efektif dan efesien serta akan membuat siswa menjadi lebih senang dan

membuat siswa lebih akrab dengan teknologi informasi khususnya komputer.

Media pembelajaran berbasis IT mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa

akan tertarik untuk belajar dan mempelajarinya. Komputer sekarang sudah

bukan barang mahal lagi tetapi sudah menjadi kebutuhan oleh sebagian

orang. Oleh karena itu sejak SMP sudah diperkenalkan mata pelajaran

komputer. Salah satu yang dipelajari dalam pelajaran komputer di SMP

adalah program aplikasi Microsoft Excel.

Microsoft excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang

digunakan dalam pengolahan angka. Microsoft Excel dilengkapi dengan

banyak fasilitas fungsi untuk menangani masalah pengajaran yang

menjadikannya lebih unggul dibandingkan dengan program yang sejenis

Microsoft Excel umumnya digunakan untuk keperluan akuntansi bisnis dan

perkantoran. Melihat kemampuan Microsoft Excel yang mempunyai banyak

fasilitas contohnya dalam perhitungan angka, tabel dan pembuatan grafik. Hal

ini sangat berkaitan dengan pelajaran fisika yang banyak berhubungan

dengan angka dan grafik. 

Materi suhu dan kalor sangat erat hubungannya dalam kehidupan

sehari hari seharusnya mudah dipahami oleh siswa tetapi karena di dalam

materi tersebut meliputi permasalahan hitungan sehingga menyebabkan siswa

menjadi malas untuk menghitung apalagi untuk menghafalkan rumus. Dengan

metode lain materi ini bisa disampaikan dengan baik pada siswa dari pada
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harus menjelaskan materi ini dengan metode ceramah. Media pembelajaran

Microsoft Excel erat kaitannya dengan materi suhu dan kalor karena di dalam

Microsoft Excel bisa menampilkan grafik dan pengolahan angka.

Untuk menambah ketertarikkan dan motivasi siswa saat belajar Fisika

dengan Microsoft Excel khususnya materi suhu dan kalor, dalam penyajian

materi perlu dikemas lebih menarik dan ekspresif. Dengan latar belakang

tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran

Exellent Berbasis Microsoft Excel pada Pokok Bahasan Kalor untuk Siswa

SMP Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah membuat media pembelajaran fisika menggunakan

Microsoft Excel pada pokok bahasan kalor?

2. Apakah  media pembelajaran berbasis Microsoft Excel dapat menarik

siswa dalam pembelajaran di kelas?

C. Tujuan Penulisan

1. Membuat media pembelajaran fisika menggunakan Microsoft Excel pada

pokok bahasan kalor.

2. Media pembelajaran berbasis Microsoft Excel agar menarik siswa dalam

pembelajaran di kelas.

D. Manfaat

1. Menambah pengetahuan guru dalam pembelajaran berbasis Microsoft

Excel.

2. Membantu siswa lebih memahami konsep fisika.

3. Sebagai sarana guru dalam proses kegiatan pembelajaran berbasis IT.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Microsoft Excel

Pengertian Microsoft excel adalah Program aplikasi pada Microsoft

Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Program ini sering

digunakan oleh para akutan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan

pemasukan didalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi-instansi

kecil. Microsoft Excel juga sering digunakan oleh ibu rumah tangga untuk

menulis atau mencatat keuangan dalam rumah tangga sepertihalnya

pengeluaran atau pemasukan dalam tiap bulan atau minggu.

Microsoft Excel adalah program kedua yang mandasar dalam suatu

computer setelah Microsoft Word, keduanya saling berkaitan dalam

kehidupan sehari-hari. Banyak para akutan yang mengerti dan bisa

mengoprasikan program ini tapi bukan hanya seorang akuntan saja yang bisa

anak smp pun juga bisa mengoprasikan program ini, karena dibangku smp

kita telah mempelajari tentang Microsoft Excel.

Microsoft Excel sangat berguna untuk masalah-masalah keuangan

bahkan utang piutang pun juga bisa dicatat dalam program ini. Para ahli

computer menciptakannya untuk mempermudah kita dalam keuangan dalam

kehidupan kita.

Didalam program ini kita dapat membuat grafik menggunakan

program Microsoft Excel. Dengan cara menggunakan bantuan tombol

Toolbar Chart Wizard. Kita dapat memilih grafik dengan bentuk yang kita

inginkan, seperti bentuk lingkaran, garis, kolom, area, radar, dan scatter. Kita

dapat memilihnya dengan cara mengklik Tab Custom Types.

Didalam program ini kita juga dapat menggunakan Wordart semacam

bentuk huruf atau model huruf yang merupakan variasi teks dan juga toolbar

drawing yang digunakan untuk membuat garis, kotak, dan lingkaran. Kita

dapat menggunakannya dengan cara mengklik insert, pilih picture setelah itu

klik Wordart maka akan tampil variasi huruf yang menarik.
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Microsoft Excel memiliki fasilitas yang sangat modern yaitu

pengurutan data secara otomatis. Cara pengurutannya juga dapat dibedakan

menjadi 2 yaitu Ascending atau pengurutan mulai data yang terkecil sampai

terbesar dan descending atau pengurutan dari yang besar ke yang kecil.

Dalam perkembangannya, Microsoft Excel tidak hanya untuk

membuat grafik, menghitung atau membuat daftar. Tetapi dapat digunakan

juga sebagai media pembelajaran contohnya untuk presentasi seperti dalam

Microsoft Power Point.

B. Suhu

Suhu atau disebut juga temperatur adalah besaran yang menyatakan

derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dan memiliki satuan

dalam SI yaitu kelvin (K). 

Untuk menentukan panas atau tidaknya suatu benda, kita dapat

menggunakan jari tangan kita, tetapi tangan tidak dapat dipakai untuk

menentukan tingkat panas suatu benda secara tetap. Alat untuk mengukur

suhu secara tetap yaitu termometer. Termometer terdiri atas pipa kapiler yang

terbuat dari kaca dan zat cair pengisi termometer. Pipa kapiler digunakan agar

termometer lebih peka, sehingga pemuaian volume zat cair sedikit saja akan

menimbulkan perubahan yang besar pada panjang kolom zat cair. Pada

bagian bawah pipa kapiler terdapat pentolan pipa yang terbuat dari kaca tipis,

yang digunakan sebagai reservoir/cadangan dan sebagai penghantar kalor

secara konduksi kepada zat cair di dalamnya. Zat cair pada termometer

biasanya berisi air raksa dan alkohol.

C. Kalor

Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Pengertian kalor berbeda

dengan pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu

benda, sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkandari suatu benda ke

benda lainnya kerena perbedaan suhu/temperatur. Dengan kata lain, setiap

ada perbedaan suhu antara dua benda, pasti akan terjadi perpindahan kalor.
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Apabila sebuah benda mendapatkan kalor, maka bisa terjadi dua

kemungkinan, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kalor

memiliki dua macam satuan, yaitu joule dan kalori. Mengenai konversi kedua

besaran tersebut, 1 joule = 0,24 kalori dan 1 kalori = 4,2 joule.

Jika sebuah benda dipanaskan, makasuhu/temperatur benda akan naik,

sebaliknya jika benda didinginkan,maka suhu/temperaturnya akan turun.

1. Kalor dapat mengubah suhu zat

Setiap benda dapat menerima atau melepas kalor. Benda yang

melepas atau menerima kalor pada umumnya mengalami perubahan suhu.

Ketika suatu benda diberi kalor, maka suhunya akan bertambah.

Sebaliknya apabila sebuah benda melepaskan kalor maka suhunya akan

turun.

(1)

Dengan :

Q = Kalor yang dibutuhkan (J)

m = Massa benda (kg)

c = Kalor jenis zat (J/kgoC)

∆T = Kenaikan suhu (oC)

2. Kalor dapat mengubah wujud zat

1. Membeku dan Melebur

Membeku adalah proses perubahan wujud zat dari cair ke gas.

Sedangkan melebur atau mencair adalah proses perubahan wujud zat

dari padat ke cair.

              (2)

Dengan:
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Q = Kalor yang dibutuhkan (J)

m = Massa benda (kg)

L = Kalor lebur/kalor beku (J/kgoC)

2. Menguap dan Mengembun

Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas.

Sedangkan mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas

menjadi cair.

              (3)

Dengan:

Q = Kalor yang dibutuhkan (J)

m = Massa benda (kg)

L = Kalor uap/kalor embun (J/kgoC)
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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model Pengembangan Berbasis Komputer.

Pada penelitian ini menggunakan 5 tahap diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Tahap Konsep

Tahap ini sangat penting untuk membuat model pembelajaran berbasis

Microsoft Excel yang digunakan sebagai dasar atau landasan untuk membuat

kerangka dari model pembelajaran. Yang perlu dipersiapkan adalah identifikasi

masalah, merumuskan tujuan dan manfaat, dan analisis kebutuhan belajar.

B. Tahap Desain

Tahap ini memerlukan keterampilan atau skill dalam mendesain dan

diperlukan jiwa seni untuk mendesainnya. Yang perlu disiapkan tahap desain

adalah membentuk kerangka dan mengembangkan flowchart dari produk awal

sampai akhir.

C. Tahap Pengumpulan Bahan Ajar

Tahap ini berisi pengumpulan yang diperlukan seperti materi pokok,

contoh soal-soal latihan, gambar, animasi dan video.

D. Tahap Penyusunan

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pengumpulan bahan ajar untuk

disusun sedemikian rupa agar media pembelajaran dapat tertata dengan rapi.

E. Tahap Uji Coba

Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang

dibuat layak untuk digunakan atau tidak yang dilihat dari kesesuaian dengan

penggunaan dan untuk menyelesaikkan masalah pembelajaran. Uji coba untuk

melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa media 

pembelajaran fisika berbasis Microsoft Excel dengan pokok bahasan kalor.

Adapun hasil dari media pembelajarannya adalah sebagai berikut :

1. Lembar Pembuka

Pada halaman pembuka ini ditampikan ucapan selamat datang,

profil penulis, serta terdapat tombol login untuk masuk ke dalam home.  Di

dalam home terdapat lembar data untuk diisi oleh siswa. Pada pokok

bahasan terdapat tombol yang berisi peta konsep, standar kompetensi dan

kompetensi dasar, indikator, materi dan latihan soal.

Gambar 1. Tampilan Halaman Pembuka

Gambar 2. Tampilan Home
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2. Halaman Materi Pembelajaran

Halaman materi pembelajaran ini akan muncul jika menu materi

pada halaman pembuka diklik. Pada halaman materi pembelajaran ini akan

menampilkan materi pembelajaran tentang suhu dan kalor. Ketika menu

selanjutnya di klik akan terhubunga ke materi selanjutnya. Pada materi

pembelajaran ini berisi materi, gambar, animasi, power point serta video

pembelajaran. 

a) Suhu

Pada materi suhu terdiri dari pengertian suhu, konversi skala

termometer dan latihan skala termometer. Dilengkapi juga animasi swf

untuk menambahkan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa

lebih paham dengan materi ini. Sajian power point yang ada di materi

ini juga bertujuan untuk menambahkan materi yang berkaitan dengan

suhu.

Gambar 3. Tampilan animasi dalam materi suhu

b) Kalor

Pada materi kalor terdiri dari pengertian kalor, apllikasi kalor,

dan perpindahan kalor. Terdapat gambar, animasi dan video

pembelajaran untuk memperjelas konsep kalor.
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Gambar 4. Materi kalor.

3. Halaman Latihan Soal

Pada halaman ini siswa diuji kemampuannya untuk mengerjakan

soal-soal yang berkaitan tentang suhu dan kalor. Siswa akan mengisi di

kotak jawaban yang disediakan dan jika sudah selesai menjawab akan

lanjut kesoal berikutnya, tetapi tidak bisa kembali ke soal sebelumnya.

Pada latihan soal ini terdapat 10 pertanyaan dan diakhir nanti terdapat

lembar hasil latihan yang dikerjakan oleh siswa sehingga siswa langsung

mengetahui kemampuannya. Kemudian dilembar hasil latijan soal terdapat

menu cetak, dan jika diklik akan terhubung kepeinter yang kemudian hasil

latihan tersebut bisa dicetak.

Gambar 5. Tampilan Lembar Evaluasi
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Gambar 6. Tampilan lembar Hasil Evaluasi

B. Pembahasan

Pemanfaatan Micosoft Excel sebagai media pembelajaran ini dibuat

dengan memadukan atau mengkolaborasikan kedua program yaitu Micosoft

Excel yang didalamnya terdapat Microsoft Power Point untuk memperlengkap

materi pembelajaran. Microsoft Excel disini berfungsi sebagai suatu program

yang dapat digunakan untuk membuat file atau lembar kerja yang berhubungan

dengan materi fisika. Selain itu dalam Microsoft Excel ini juga dapat

dihubungkan dengan video bertipe file swf, avi, ataupun wmv dengan

menggunakan link tertentu. Dan lebih menariknya lagi proses perhitungan

menggunakan Microsoft Excel sangat sederhana yang akan memunculkan

grafik hubungan antara materi tersebut sehingga sangat mudah untuk

diterapkan bagi siswa SMP dan sangat membantu penjelasan konsep materi

suhu dan kalor.

Proses pembuatan media pembelajaran ini diawali dengan membuat

lembar kerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebagai contoh pada

halaman evaluasi. Disini tanpa memanfaatkan Macro Visual Basic for

Aplication maka perhitungan nilai secara otomatis bisa dilakukan yaitu dengan

menggunakan program pengolahan angka dari Microsoft Excel. Maka setelah

selesai mengerjakan soal evaluasi siswa dapat langsung mengetahui nilainya

dengan klik tombol score. Pemanfaatan Macro digunakan untuk mengatur hasil
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lembar latihan siswa agar langsung bisa dicetak sehingga siswa langsung

memperoleh nilai dan hasil setelah menjawab latihan soal-soalnya.

Hasil penelitian ini adalah program pembelajaran berupa CD

pembelajaran. Dalam CD Pembelajaran ini terdapat file Microsoft Excel,

animasi swf, dan video pembelajaran. Namun untuk menggunakan CD

Pembelajaran ini cukup membuka file Microsoft Excel saja. Karena dalam file

Microsoft Excel terdapat tombol-tombol yang akanterhubung dengan file video

tersebut. Media pembelajaran yang telah dibuat ini dilakukan uji ahli media

kepada guru TIK yaitu Bapak Musrifan, S.Kom dan Ibu N. Dwi Siwi, S.Pd.

Berdasarkan analisis angket dari uji ahli media tersebut, secara garis besar

dapat disimpulkan program ini dikatakan sudah baik dan layak untuk

digunakan sebagai media pembelajaran. Namun masih ada hal-hal yang perlu

diadakan revisi diantaranya degradasi warna yang terlihat kurang jelas dan

letak tombol yang digunakan perlu adanya petunjuk terlebih dahulu.

Berdasarkan saran dari ahli media maka dilakukan revisi diantaranya dengan

menambahkan kalimat petunjuk untuk memperjelas fungsi tombol yang akan

digunakan.

Uji ahli yang kedua dilakukan kepada ahli materi. Adapun uji ahli

materi ini dilakukan kepada guru fisika SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta

yaitu Ibu Dra. Ismiyati. Berdasarkan analisis angket dari ahli materi dapat

disimpulkan bahwa secara keseluruhan program pembelajaran ini dapat

dikatakan baik dan layak digunakan untuk media pembelajaran. Namun

program pembelajaran ini masih terdapat hal yang perlu direvisi sebelum

digunakan untuk media pembelajaran diantaranya  adalah perlu adanya sheet

latihan soal atau uji coba kemampuan siswa dalam materi konversi satuan.

Mengenai isi materi dari program pembelajaran ini sudah sesuai dengan

kurikulum yang berlaku sekarang untuk siswa SMP/ MTs. Bahkan dengan

menggunakan Microsoft Excel penggunaannya juga lebih mudah dari pada

menggunakan program lain. Berdasarkan saran dan masukan dari ahli materi

tersebut maka dilakukan beberapa revisi diantaranya dengan menambahkan uji

coba latihan soal mengenai konversi satuan.
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Uji coba yang ketiga dilakukan terhadap siswa. Adapun siswa yang

diuji adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Jumlah siswa

yang melakukan uji coba adalah 10 orang dan diambil secara acak karena

hanya digunakan sebagai sampe saja. Berdasarkan analisis angket dari siswa

secara keseluruhan program pembelajaran ini juga dapat dikatakan baik dan

layak digunakan untuk media pembelajaran. Siswa sangat tertarik dengan

pembelajaran berbasis Microsoft Excel karena rumus yang digunakan dalam

Microsoft Excel sangat mudah dipahami dan konsep materi yang disajikan juga

mudah dipahami karena ditambah adanya contoh soal. Apalagi didukung

dengan gambar, animasi serta video yang ada akan semakin menambah

kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap konsep fisika. Pada pembelajaran

berbasis Microsoft Excel juga terdapat latihan soal atau evaluasi untuk

mengukur kemampuan siswa yang juga langsung dapat diketahui hasilnya,

serta siswa langsung dapat mencetak lembar hasil evaluasinya tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi setelah diadakan pembelajaran berbasis Microsoft

Excel rata-rata mendapatkan nilai di atas rata-rata yaitu 80.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai pembelajaran

fisika berbasis Microsoft Excel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Microsoft Excel dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran fisika

untuk mempermudah siswa dalam memecahkan materi baik secara fisis

maupun secara matematis. Setelah diujikan pada ahli media dan ahli

materi fisika, CD pembelajaran ini layak digunakan sebagai media

pembelajaran.

2. Setelah dilakukan uji di kelas, siswa merasa tertarik dengan media

pembelajaran fisika mengunakan Microsoft Excel karena ada inovasi baru

dalam pembelajaran fisika seperti contohnya gambar, animasi, video dan

sebagainya. Materi yang disajikan juga memudahkan siswa untuk

memahami konsep-konsep fisika.

B. Saran

Pada penelitian ini hasilnya berupa CD pembelajaran fisika berbasis

Microsoft Excel. Diharapkan penelitian berikunya produk atau hasil yang

diberikan tidak hanya CD pembelajaran tetapi juga perlu tambahan buku

pegangan penggunaan media pembelajaran berbasis Microsoft Excel agar

mempermudah siswa dalam pembelajaran.


