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KULIAH PRAKTIKUM IPA: STUDI UJICOBA LAPANGAN 

PEMBELAJARAN ONLINE PADA S1 PGSD  
 
 

Hartono dan Nuryani Y. Rustaman*) 
 
 

Abstract: A field trial study has been done to examine a program of online learning for continuing 
research and development on “Developing Program of Science Practical Course Supported Web in 
Distance Learning of Strata-1 Elementary Teacher Education”. Blended learning is actually a 
combination between face to face and online learning. The online learning as a part of stage of 
blended learning has been created and implemented to 30 students of elementary teacher education 
(sixth semester and focussed on science) at Multimedia Computer Laboratory of a university in 
West Java.  Pre-experimental design (one-shot case study) was used as research method. Gathering 
data used 30 unit computers and a unit laptop as server that linked each others with local area 
network. Content of practical science course consists of video and animation, discussion and 
chatting, assessment and questionnaires. All students’ activities were recorded in Moodle Program. 
Research findings showed that (1) online learning program could be used and accessed easily, (2) 
percentage of students responded every practical work topics (73%), (3) a few student participated 
in online discussion forum (17%) rather than using chatting forum (73%), (4) scored average of 
online assessment was 8.32, and (5) percentage of students responded good (42%) and very good 
(58%) toward web online learning. 
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Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD sudah 
berlangsung sejak tahun akademik 2006/2007. 
Program pendidikan ini menggunakan pembel-
ajaran blended/hybrid. Materi perkuliahan pada 
pembelajaran ini disampaikan dengan dua cara, 
yaitu tatap muka dan online.  Pada pembelajaran 
tatap muka, mahasiswa wajib hadir dalam per-
kuliahan yang dirancang delapan kali tata muka 
setiap mata kuliah. Masa tatap muka disebut 
masa residensial karena mahasiswa diasramakan 
di dalam kampus selama tiga minggu pada setiap 
awal semester. Pembelajaran online (tutorial 
online) dilakukan di tempat daerah masing-
masing mahasiswa berdomisili. Dosen/tutor 
memberi tugas inisiasi melalui email group yang 
berjumlah 5 kali. Mahasiswa mengirim jawaban 
inisiasi melalui email kepada dosen pada setiap 
matakuliah yang diambilnya. Selain itu, maha-
siswa mendapatkan bahan ajar cetak. Sampai 
saat sekarang ini untuk pembelajaran online 
belum tersedia web yang berisikan bahan ajar 
suatu mata kuliah yang dapat diakses oleh maha-
siswa secara online. 

Pembelajaran online melalui web sudah 
banyak dikembangkan dan diteliti (Kayler & 

Weller, 2007; Guldberg, 2007; Matusov, Hayes, 
Pluta, 2005). Dalam penelitian Kayler & Weller 
(2007) fasilitas Web dalam pembelajaran ini 
antara lain bertujuan memberikan materi pen-
dalaman yang isinya dapat berupa soal beserta 
solusinya, materi pelajaran, virtual praktikum, 
ujian, tugas, dan diskusi. Mereka menyatakan 
bahwa mahasiswa yang sering melakukan log-on 
pada web memiliki hasil belajar di atas rata-rata, 
tetapi mereka tidak dapat memantau apakah hasil 
belajar itu memang dipengaruhi oleh lamanya 
mahasiswa mengakses web. Lebih lanjut mereka 
menyatakan dalam diskusi online, jenis per-
tanyaan yang menarik (berhubungan dengan 
pengalaman mahasiswa) mendapat respon lebih 
baik dari mahasiswa.  
 Mendesain pengajaran berbantuan web 
juga telah banyak diteliti oleh para peneliti antara 
lain oleh (Chang, Sung, & Hou, (2006); Capus, 
Curvat, Leclair, Tourigny, (2006); Liu, (2005). 
Desain pengajaran yang mereka buat berisi 
latihan-latihan dan penyelesaiannya dengan tuju-
an agar mahasiswa lebih aktif dan termotivasi 
belajar lebih banyak di luar kelas. Mereka meng-
anjurkan penelitian lanjutan berupa pengukuran 

*) Hartono adalah dosen Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya 

17 



 
                                                                           Hartono dan Nuryani, Pembelajaran Blended Learning pada Mata Kuliah 
 

 18 

perbaikan belajar setiap mahasiswa melalui 
program web yang dikembangkan. 
 Hasil penelitian terhadap pengaruh simu-
lasi komputer antara lain Roth & Choudhury 
(1993) menyatakan bahwa simulasi komputer 
dapat mengaktifkan keterampilan proses sains 
mahasiswa. Lazaronith & Huppert (1993) me-
nyatakan simulasi komputer dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa kelas 10. Simu-
lasi komputer dapat meningkatkan keterampilan 
komunikasi membaca grafik, interpretasi data 
dan mengontrol variabel dalam simulasi ekspe-
rimen. Mintz (1993) menyatakan simulasi 
komputer dapat meningkatkan motivasi dan 
keinginan belajar sains. Lavoie & Good (1988) 
menyatakan bahwa simulasi komputer dapat 
meningkatkan keterampilan memprediksi dalam 
mata pelajaran Biologi. Simulasi komputer ter-
bukti menjadi alat yang efektif untuk memper-
baiki rumusan hipotesis mahasiswa, keterampil-
an interpretasi grafik dan prediksi. Sahim (2006) 
menyarankan penelitian lebih lanjut mengguna-
kan simulasi komputer untuk laboratorium 
pendidikan jarak jauh. Lindgreen dan Schwartz 
(2009) menyatakan empat hal dari desain simu-
lasi terbaru yang mempengaruhi belajar agar 
lebih memperjelas adalah kualitas gambar, me-
narik perhatian, struktur, dan suara. 
 Keterampilan proses sains esensial dimiliki 
guru sekolah dasar. Keterampilan proses sains 
seharusnya digunakan sebagai jembatan untuk  
membentuk pengetahuan/informasi baru kepada 
siswa SD atau mengembangkan pengetahuan/ 
informasi yang telah dimiliki siswa. Keterampil-
an proses sains ini dapat diaplikasikan misalkan 
pada kegiatan praktikum di laboratorium dan/ 
atau secara maya/berbantuan web. Menurut be-
berapa peneliti terdahulu (Esler & Esler, 1996; 
Rezba, Sprague, & Fiel, 2005; Gabel, 1993) 
keterampilan proses sains dikelompokkan 
sebagai keterampilan proses dasar dan keteram-
pilan proses terpadu. Keterampilan proses sains 
dasar meliputi observasi, komunikasi, klasifikasi, 
pengukuran, inferensi, dan prediksi. Merumus-
kan hipotesis, menamai variabel, mengontrol 
variabel, membuat definisi operasional, melaku-
kan eksperimen, interpretasi, merencanakan 
penyelidikan, dan aplikasi konsep termasuk ke-
terampilan proses sains terpadu. 
 Padilla (1990) mengungkapkan pada 
umumnya keterampilan proses sains yang telah 
direncanakan dalam program sains dapat di-
pelajari oleh siswa. Padilla menyarankan untuk 

memilih materi pembelajaran yang dapat me-
nerapkan keterampilan proses sains dan memberi 
kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan 
tersebut. 

Keterampilan proses IPA merupakan ke-
terampilan dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang guru agar mampu mengajarkan dengan 
percaya diri dan benar kepada peserta didiknya. 
Keterampilan proses IPA merupakan keteram-
pilan mengerjakan sains atau doing science 
seperti ahli sains bekerja. Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk 
membekali keterampilan proses sains kepada 
calon guru atau guru (preservice dan  inservice 
teacher) sekolah dasar agar mereka memiliki 
kompetensi mengajarkan keterampilan proses 
sains kepada peserta didiknya (Hartono, 2007 & 
2009). 

Sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 
Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 
Nasional, dan UU No.14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, serta pembagian kewenangan 
dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan 
dan pendidikan, tujuan penyelenggaraan  pro-
gram PGSD ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 
yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
Kompetensi lulusan S1 PTJJ PGSD sama dengan 
S1 PGSD prajabatan, yaitu (1) pengenalan 
peserta didik secara mendalam, (2) penguasaan 
bidang studi, (3) penyelenggaraan pembelajaran 
yang mendidik, dan (4) pengembangan kemam-
puan profesional secara berkelanjutan. Diharap-
kan lulusan S1 PGSD telah memiliki dasar-dasar 
yang kuat untuk menjadi guru profesional 
dengan memiliki kompetensi pedagogik, ke-
pribadian, profesional, dan sosial.  

Pengembangan materi kurikuler terdiri 
dari; (1) kompetensi, (2) pengalaman belajar, (3) 
materi dan rincian, (4) Kegiatan pembelajaran, 
dan asesmen (Depdiknas, 2006). 

Menurut Garrison and Vaughan (2008) 
blended learning adalah penggabungan pemikir-
an dari pengalaman belajar tatap muka dan 
online. Prinsip dasarnya adalah komunikasi 
langsung tatap muka dan komunikasi tertulis 
online. Konsep blended learning kelihatannya 
sederhana tapi penerapannya lebih kompleks. 
Asumsi utama dari desain blended learning 
adalah (1) pemikiran menggabungkan belajar 
tatap muka dan online, (2) pemikiran ulang men-
dasar tentang desain matakuliah untuk meng-
optimalkan keterlibatan mahasiswa, dan (3) re-
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strukturisasi dan pengaturan ulang jam per-
kuliahan tradisional. 

Mata pelajaran praktikum IPA merupakan 
kegiatan perkuliahan esensial dalam membekali 
guru SD dengan sejumlah keterampilan proses 
sains. Melalui pembelajaran blended, pada ke-
giatan pembelajaran online perlu dikemas 
penyajian bahan ajar yang menarik, misalkan 
dalam bentuk video dan animasi. Kedua kegiatan 
ini menghendaki mahasiswa aktif berinteraksi 
dan merespon  sejumlah pertanyaan yang timbul 
setelah mahasiswa mempelajari video dan ani-
masi. Bahan ajar dalam bentuk video dan 
animasi dapat dikemas dalam Learning Manage-
ment System, misalkan menggunakan program 
Moodle. Dengan program ini, kita dapat me-
nempatkan bahan ajar dalam bentuk video, 
animasi, teks, forum diskusi dan berita, bank soal 
dalam asesmen online, serta kuesioner. 

Asesmen online dilakukan tanpa interaksi 
tatap muka dan pengamatan yang memungkin-
kan tutor dapat mengakses kemajuan mahasiswa 
mencapai standar yang ditetapkan (Rovai, 2000). 
Dalam sistem blended learning/hybrid, asesmen 
dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan tatap 
muka. Sistem blended learning ini pada fase 
residensial mengontrol kemampuan ril maha-
siswa sehingga menjaga kualitas proses belajar 
mengajar khusus dalam asesmen. Diskusi online 
dan assessment online merupakan media yang 
cukup handal untuk menilai keaktifan maha-
siswa. Namun bias juga tidak dapat dihindari jika 
mahasiswa meminta bantuan pada orang lain 
(joki) dalam mengerjakan tugas-tugasnya di 
daerah tempat asal mahasiswa.  

Belum adanya web dalam pembelajaran 
online inilah yang menarik penulis melakukan 
penelitian research and development yang ber-
judul ”Pengembangan Program Perkuliahan 
Praktikum IPA Berbantuan Web pada 
Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD”. Pada tahap ini 
penulis sudah mengembangkan materi web untuk 
pembelajaran online dan menguji keterlaksanaan/ 
pemakaian materi web Program Perkuliahan 
Praktikum IPA kepada mahasiswa S1 PGSD di 
satu PTN di Jawa Barat. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
 Penelitian dilakukan pada salah satu Uni-
versitas Negeri di Jawa Barat yang menyelengga- 
rakan Program S-1 PGSD. Sampel penelitian ini 
adalah mahasiswa  Program Studi S1 PGSD 

semester 6 sebanyak 30 orang yang konsentrasi 
pada IPA. 

Penelitian kuantitatif desain praeksperimen 
ini menggunakan alat pengumpul data yaitu 30 
unit komputer dan 1 unit laptop sebagai server 
yang antara komputer saling terhubung (Local 
Area Network). Di dalam komputer tersedia 
program Moodle yang berisikan pembelajaran 
praktikum IPA. Rincian kegiatan dan materi 
pembelajaran praktikum IPA dapat dilihat pada 
Tabel 1.  Mahasiswa diminta untuk berinteraksi 
dengan program Moodle yang berisikan materi 
praktikum IPA berupa video, animasi, diskusi 
online/chatting, asesmen online dan kuesioner 
serta memberi tanggapan/respon berupa hasil 
pengamatan/analisis dan atau jawaban atas per-
tanyaan. 

Desain pra-eksperimen menggunakan one-
shot case study. Pada desain ini, program di-
implementasikan pada sampel kemudian sampel 
diamati.  

 
 
 
 
 
 

X                                O      
                 
 X = Perlakuan 
 O = Observasi      (Creswell, 1994) 

 
HASIL PENELITIAN 
 
Orientasi Penggunaan Web 
 Orientasi penggunaan web berlangsung 
selama 10 menit dengan menayangkan melalui 
komputer ke LCD sehingga mahasiswa dapat 
mengikutinya dengan jelas melalui tampilan 
pada layar. Mahasiswa juga dapat berinteraksi 
dengan komputer di depan mereka masing-
masing sambil mendengar penjelasan dari pe-
neliti. Materi selama orientasi adalah penjelasan 
mengenai pengguna dan password, navigasi 
interaksi di dalam web. Mahasiswa juga men-
dapat penjelasan tentang menjalankan video, 
animasi, cara merespon/menjawab pertanyaan, 
cara melakukan posting jawaban diskusi online 
dan chatting, cara mengisi asesmen online dan 
kuesioner. 

Semua mahasiswa memahami cara log on 
pada web praktikum IPA terbukti bahwa semua 
mahasiswa dapat log on dan berinteraksi dengan 
web Praktikum IPA. Namun persentase jumlah 
mahasiswa merespon setiap topik praktikum ber-
beda-beda.  Persentase jumlah mahasiswa  paling 
rendah dalam merespon topik Bentuk Bulan 
(60%) dan  paling  tinggi  dalam  merespon topik 
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Tabel 1. Rincian kegiatan dan materi pembelajaran praktikum IPA 
 

No Kegiatan Materi Indikator Waktu 
(Menit) 

1 Pendahuluan Orientasi penggunaan 
web 

Mahasiswa dapat menggunakan fungsi-fungi navigasi 
dalam web 

10 

2 Praktikum 1. Pengujian Bakteri   1. Mengamati secara tidak langsung dan meghitung 
      kluster bakteri 
  2. mendeskripsikan bentuk & warna koloni bakteri 
  3. Menentukan variabel bebas dan terikat terkait  
      percobaan bakteri 
  4. Meramalkan, merumuskan hipotesis dan membuat   
      kesimpulan terkait percobaan bakteri 

40 

  2.Pengukuran dengan  
   alat Jangka Sorong 

1. Mengamati demonstrasi pengukuran panjang  
    menggunakan jangka sorong 

  2. Menentukan diameter dalam & luar sebuah pipa 

20 

  3.Baling-baling  
   mainan 

  1. Membuat data dalam bentuk tabel 
  2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi  waktu  
      baling-baling mainan mencapai permukaan tanah 

20 

  4. Rangkaian Listrik Melalui pengamatan gambar animasi mahasiswa dapat 
melakukan inferensi mengapa bola lampu pada 
rangkaian listrik menyala dan tidak menyala. 

10 

  5. Bentuk Bulan   Melalui pengamatan gambar animasi mahasiswa dapat   
  mendeskripsikan gerakan & penampilan bentuk bulan   
  serta mendeskripsikan data dalam bentuk tabel 

20 

3 Diskusi online 
dan Chatting 

1. Tanggapan Secara  
    Umum terhadap mate- 
    ri dan struktur web 

  (1) tingkat kesulitan materi praktikum,  
  (2) kecepatan mengakses materi lewat komputer,  
  (3) penampilan secara umum web virtual praktikum IPA 

20 

  2. Keterampilan proses 
sains 

  Apa dan bagaimana mengajaran keterampian proses  
  sains  dasar 

20 

4 Asesmen online 1. Keterampilan proses 
dasar 

2. Keterampilan proses 
terpadu 

  Siswa dapat menjawab soal-soal keterampilan proses  
  sains dasar dan terpadu sebanyak 10 soal pilihan ganda 

20 

5 Kuesioner Tanggapan secara umum 
terhadap materi dan 
struktur web 

  Siswa  merespon soal-soal kuesioner 20 

Total waktu 200 
 
Baling-baling Mainan dan Jangka Sorong 
masing-masing 93%. Hal ini terjadi diduga 
karena kemampuan dan ketertarikan mahasiswa 
berbeda-beda dalam merespon dan menjawab 
pertanyaan dalam setiap topik praktikum. 
 
Praktikum IPA 
 Praktikum IPA bertujuan untuk mengukur 
keterampilan proses sains mahasiswa melalui 
materi praktikum yang disajikan. Keterampilan 
proses sains yang dimaksud adalah keterampilan 
proses dasar dan keterampilan proses terpadu. 
Keterampilan proses sains dasar dalam penelitian 
ini akan mengukur keterampilan mengamati, 
pengukuran, prediksi, komunikasi, inferensi. 
Sedangkan keterampilan proses sains terpadu 
yang akan diukur adalah merumuskan hipotesis 
dan menentukan variabel bebas dan terikat. 

Semua mahasiswa merespon praktikum na- 
mun tidak semua mahasiswa dapat melengkapi 
jawabannya. Hal ini diduga disebabkan oleh ke-

tidakmampuan mahasiswa dan/atau keterbatasan 
waktu yang diberikan. Tabel 2 menunjukkan per-
sentase kegiatan praktikum yang dapat dilengka-
pi oleh mahasiswa beserta nilainya. 
 Dari Tabel 2, rerata nilai terendah adalah 
topik pengukuran dengan alat Jangka Sorong 
(11,54). Hal ini diduga mahasiswa mengalami 
kesulitan dalam membaca skala Jangka Sorong. 
Dalam animasi sudah diberikan dua buah contoh 
cara membaca skala pada pengukuran menggu-
nakan alat Jangka Sorong. Nilai topik mendes-
kripsikan bentuk dan warna koloni bakteri juga 
cukup rendah, yaitu 57,61. Kebanyakan maha-
siswa kesulitan menentukan warna koloni 
bakteri. Warna koloni bakteri adalah krem. Hal 
ini diduga sebagian monitor komputer warnanya 
kurang kontras sehingga menyulitkan mahasiswa 
dalam menetapkan warna secara tepat. 
 
Diskusi Online dan Chatting 

Diskusi online merupakan salah satu bagi-
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Tabel 2. Presentasi Respon dan Nilai rata-rata Praktikum Mahasiswa 
 

No Materi Indikator Mahasiswa Merespon 
(Persen) 

Nilai Rerata 

1 Pengujian  
Bakteri 

1. Mengamati secara tidak langsung dan  
    meghitung koloni bakteri 
2. Mendeskripsikan bentuk dan warna  
    koloni bakteri  
3. Menentukan variabel bebas dan  
    terikat terkait percobaan bakteri 
4. Meramalkan, merumuskan hipotesis   
    dan membuat kesimpulan terkait  

  percobaan bakteri 

60 
 

76,67 
 

50 
 

60 
 
 

81,39 
 

57,61 
 

70,30 
 

76,11 

2 Pengukuran  
dengan alat  
Jangka Sorong 

1. Mengamati demonstrasi pengukuran  
    panjang menggunakan jangka sorong 
2. Menentukan diameter dalam dan luar  
    dari sebuah pipa 

93,33 11,54 

3 Baling-baling  
mainan 

1. Membuat data dalam bentuk tabel 
2. Menentukan faktor-faktor yang  
    mempengaruhi waktu baling-baling  
    mainan mencapai permukaan tanah 

93,33 61,54 

4 Rangkaian 
Listrik 

Melalui pengamatan gambar animasi 
mahasiswa dapat melakukan inferensi 
mengapa bola lampu pada rangkaian listrik 
menyala dan tidak menyala. 

90 80,56 

5 Bentuk Bulan Melalui pengamatan gambar animasi 
mahasiswa dapat mendeskripkan gerakan dan 
penampilan bentuk bulan serta 
mendeskripsikan data dalam bentuk tabel. 

60 65,00 

 
 
an kegiatan penting untuk memfasilitasi maha-
siswa memahami materi perkuliahan. Interaksi 
dalam diskusi online tidak hanya antara maha-
siswa dengan tutor tetapi juga antar mahasiswa 
dalam satu kelompok. Semua posting mahasiswa 
dalam diskusi online tercatat secara otomatis di 
dalam web sehingga dapat diketahui dengan 
mudah berapa banyak dan berapa lama maha-
siswa log on.  
 Tantangan bagi tutor untuk merancang 
materi diskusi online agar dapat direspon oleh 
banyak mahasiswa. Materi diskusi online sebaik-
nya berisi tema-tema yang sesuai dengan ke-
butuhan mahasiswa, misalnya: materi pengayaan, 
soal-soal dan solusinya, serta berhubungan 
dengan pengalaman nyata mahasiswa (Guldberg 
& Pilkington, 2007; Zhu, 2006; Rovai, 2000). 

Dalam program Moodle terdapat ruang 
forum diskusi online. Peneliti mem-posting-kan 
dua topik diskusi, yaitu tanggapan umum tentang 
materi dan struktur web serta apa dan bagaimana 
mengajarkan keterampilan proses sains dasar. 
Dalam forum ini, mahasiswa diminta untuk me-
respon topik yang sudah di-posting-kan peneliti. 
Selain forum diskusi, dalam program Moodle ini 
tersedia pula ruang chatting. Mahasiswa yang 
sedang log on dapat saling berdiskusi secara 

langsung (synchronous). Diskusi dalam ruang 
chatting sebaiknya berhubungan dengan topik 
diskusi. Secara rinci topik diskusi dan jumlah 
respon mahasiswa dalam persentase dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

Berikut ini adalah transkrip respon maha-
siswa terhadap topik diskusi apa dan bagaimana 
mengajarkan keterampilan proses sains dasar. 

 
Keterampilan proses dasar sains adalah 
keterampilan yang harus dimiliki siswa SD 
terhadap sains. Dalam metode pembelaja-
rannya anak/siswa dituntut untuk melakukan 
uji coba sendiri terhadap materi sains/gejala 
alam yang timbul di lingkungan siswa sehari 
hari. Jadi diharapkan dengan mencoba 
sendiri praktikum tersebut, siswa dapat me-
nemukan jawaban terhadap permasalahan-
nya, dan nantinya tujuan pendidikan dan 
hasil belajar sains akan berjalan dengan 
maksimal. Tentu di sini guru harus selalu 
mengawasi dan menjadi fasilitator yang 
baik. Cara mengerjakan keterampilan proses 
dasar sains yaitu guru wajib membimbing 
anak didiknya untuk melakukan proses uji 
coba, baik  dilakukan di laboratorium  mau- 
pun di kelas. Guru memberikan pengarahan 
terlebih dahulu, dengan  menyampaikan  tu-
juan pembelajaran, tata cara praktikum, dan
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Tabel 3. Jumlah Mahasiswa yang Merespon Diskusi online  dan Chatting 
 

No Kegiatan Materi Topik Diskusi Mahasiswa 
Merespon (Persen) 

1 Diskusi 
online 

Tanggapan Secara 
Umum terhadap 
materi dan struktur 
web 

  (1) Tingkat kesulitan materi praktikum,  
  (2) Kecepatan mengakses materi lewat komputer,  
  (3) Penampilan secara umum web virtual  
        praktikum IPA 

10 

  Keterampilan proses 
sains 

 Apa dan bagaimana mengajar keterampian  
 proses sains dasar 

6,77 

2 Chatting Keterampilan proses 
sains 

 Keterampilan proses sains 73,33*) 

*) Hanya dua orang yang berinteraksi dalam diskusi topik keterampilan proses sains  
    
  sedangkan sisanya mengobrol biasa. 

 

(sambungan...) 
yang akan di peroleh oleh siswa. Dalam pro-
ses pembelajarannya guru tidak harus men-
jadi sumber utama terhadap jawaban dari 
permasalahan siswa. Biarkan siswa me-
nemukan sendiri jawaban dari permasalahan 
sainsnya. 

 
Contoh lain diskusi antara dua orang mahasiswa 
dalam merespon materi dan struktur web sebagai 
berikut. 
 
Mahasiswa 1: 

Tingkat kesulitan materi praktikum, ada be-
berapa praktikum yang bisa dianggap mu-
dah, dan ada juga praktikum yang memang 
sulit. namun secara keseluruhan praktikum 
ini materinya sudah cukup mudah dapat di-
pahami dengan baik. Kecepatan mengakses 
materi lewat komputer: Sudah sangat Cepat 
(speedy.) Penampilan web secara keseluruh-
an sangat bagus, menarik, interaktif, seder-
hana saya setuju dengan pendapat yang Irfan 
(mahasiswa 1) paparkan, sangat menarik 
sekali karena selama ini pelajaran IPA yang 
ada hanya ceramah dan ceramah tanpa dan 
mudah untuk dipahami dan diikuti bagi 
siapa saja yang baru mengenal web. 

 
Mahasiswa 2: 

kita dapat mengekspresikan keinginan kita. 
Contohnya ketika tadi kita diperbolehkan 
untuk mencoba merangkai baling-baling me-
nurut saya itu sangat menarik, dapat di-
bayangkan jika siswa-siswa SD yang me-
lakukannya. itu akan sangat merangsang 
kreatifitas mereka dan keingintahuan mereda 
tentang pelajaran yang mungkin awalnya 
mereka tidak suka. Namun jika pembelajar-
an ini diterapkan pada anak SD, maka guru 
harus ekstra dalam pengawasan dan 
bimbingan. 
 

Sedangkan untuk forum chatting, kebanya-
kan mahasiswa (73,3%) menggunakannya untuk 

berdiskusi/mengobrol di luar topik diskusi. 
Hanya satu orang yang berdiskusi sekitar topik 
diskusi. Berikut transkrip dialog mahasiswa 
dalam forum chatting. 
 
0:32 NUR: teman-teman......lagi  ngapain?? 
10:33 Mahasiswa: keur naraon jang 
10:33 m.denni haryadi: susah yahh diaktifinnyaa 
10:33 Gina : pusing nay..suaranya g muncul 
10:33 NUR: pencet yang tengah di monitor teh 
10:34 Gina : tetep z kecil 
10:34 NUR: volume yang di taskbar nya di gedein atuh 
10:35 NUR: naiya mau ngisi assesmen.....barengan yukk??? 
10:35 m.denni haryadi: ikutan laghh 
10:35 NUR: arya....no 1 apa isinya???hehehe 
10:39 m.denni haryadi: kontaminasi selama 5 menit di udara 
          tidak terkontaminasi namun di temukan wadah yang  
          terkontaminasi bakteri slama 20 menit. pada hari  
          kedua semakin besar bentuk koloni, dan menjadi  
          lebih besar dan berwarna ketika terjadi kontaminasi  
          dengan uang kertas 
10:39 m.denni haryadi: tuhhh klo nga salahh 
10:39 m.denni haryadi: heheheheheh 
11:33 m.denni haryadi: aduh susahhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!111 
11:34 Novianti : SEMANGAT 
11:36 dini: untung gak masuk nilai, law masuk dapet GL  
          kali alias gak lulus hehehe 
11:38 IKA: pusing bgt nich.. 
 

Dari telaah transkrip chatting  mahasiswa, 
forum chatting ini tempat mengungkapkan pe-
rasaan mahasiswa selama mengikuti ujicoba 
program praktikum IPA. Dalam forum ini maha-
siswa dapat mengungkapkan ekspresi selama 
pelajaran berlangsung antar mahasiswa. Ungkap-
an ekspresi kebanyakan tidak berhubungan 
dengan topik diskusi tetapi berhubungan dengan 
perasaan mahasiswa selama mengikuti pelajaran 
dan diduga untuk menghilangkan ketegangan. 

 
Asesmen online dan Kuesioner 
 Asesmen online  berguna  untuk mengukur  
keterampilan  proses sains dasar dan terpadu ma- 
hasiswa. Jumlah soal dirancang dalam jumlah 
kecil (10 soal) dengan tipe pilihan ganda dan 
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untuk dikerjakan dalam waktu 20 menit. Kuesi-
oner juga dirancang dalam jumlah kecil (10 soal) 
dengan tipe pilihan ganda dan dikerjakan dalam 
waktu 20 menit. Rincian jumlah maha-siswa 
yang merespon asesmen dan kuesioner serta 
rerata nilai asesmen dapat dilihat pada Tabel 4. 

Kisi-kisi soal asesmen online adalah se-
bagai berikut. Keterampilan proses sains dasar 
terdiri dari 5 soal, yaitu keterampilan klasifikasi 
dan inferensi. Sedangkan sisanya sebanyak 5 
soal adalah keterampilan proses terpadu, yaitu 

keterampilan menyatakan/menamai variabel 
bebas dan variabel terikat dari suatu eksperimen 
serta aplikasi konsep. Nilai rerata yang diperoleh 
mahasiswa adalah 8,32 dari skala 10. Angka nilai 
rerata yang bukan bilangan bulat disebabkan 
beberapa maha-siswa mencoba menjawab lebih 
dari satu kali. Program Moodle memberi denda 
dengan mengu-rangi nilai setiap jawaban yang 
diperbaiki se-besar 0,1 setiap kali perbaikan. 
Rincian kuesio-ner dan jawabannya dapat dilihat 
pada Tabel 5. 

 
Tabel 4. Jumlah Mahasiswa yang Merespon Asesmen Online dan Kuesioner 
 

No Kegiatan Indikator Jumlah Respon Mhs Nilai Rerata 
1 Asesmen 

online 
  Siswa dapat menjawab soal-soal keterampilan proses sains 
  dasar dan terpadu sebanyak 10 soal pilihan ganda. 

63,33 % 8,32 

2 Kuesioner Siswa merespon terhadap 10 pertanyaan pilihan ganda. 40 % - 
 
 

Tabel 5 Pertanyaan dan Jawaban Kuesioner 
 

Pertanyaan  Respon Rerata Total  
1. Apakah anda memahami materi pelajaran yang ada di  
    dalam web virtual praktikum IPA online? 

A. Sangat memahami 
B. Memahami 
C. Kurang memahami 
    Total 

8 
50 
42 

100 

1 
6 
5 

12/12 
2. Bila anda memahami materi di dalam web, materi mana  
    Yang anda maksud? 

A. Bakteri 
B. Rangkaian listrik 
C. Baling-baling & jangka sorong 
D. Bulan 
    Total 

17 
33 
25 
25 

100 

2 
4 
3 
3 

12/12 
3. Bila anda tidak atau kurang memahami materi di dalam  
    web, materi mana yang anda maksud 
 

A. Bakteri 
C. Baling-baling & jangka sorong 
D. Bentuk Bulan 
     Total 

17 
33 
50 

100 

2 
4 
6 

12/12 
4. Apakah anda memahami pertanyaan pada diskusi online? A. Sangat memahami 

B. Memahami 
C. Kurang memahami 
    Total 

8 
50 
42 

100 

1 
6 
5 

12/12 
5. Apakah anda mengalami kesulitan mengirim jawaban  
    secara online pada pertanyaan diskusi online? 

B. kesulitan  
C. Tidak terlalu sulit 
D. mudah 
Total 

17 
58 
25 

100 

2 
7 
3 

12/12 
6. Bagaimana pendapat anda terhadap soal pada asesmen  
    online? 

B. Sulit 
C. Tidak terlalu sulit 
D. mudah 
     Total 

25 
58 
17 

100 

3 
7 
2 

12/12 
7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menjawab soal  
    secara online? 
 

B. Sulit  
C. Tidak terlalu sulit  
D. mudah 
     Total 

17 
58 
25 

100 

2 
7 
3 

12/12 
8. Apakah materi praktikum membantu anda dalam  
    menjawab soal secara online 
 

A. Sangat membantu  
B. Membantu  
C. Sedikit membantu 
    Total 

33 
42 
25 

100 

4 
5 
3 

12/12 
9. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mempelajari web 
     virtual praktikum IPA ini dengan kemampuan IT yang  
     anda miliki? 
 

B. Sulit 
C. Tidak terlalu sulit 
D. mudah 
Total 

8 
75 
17 

100 

1 
9 
2 

12/12 
10. Bagaimana pedapat anda secara umum tentang web  
      praktikum IPA 
 

A. Sangat baik 
B. Baik 
Total 

58 
42 

100 

7 
5 

12/12 
 

Catatan: Respon ada empat opsi (A--D) dalam kuesioner. Bila opsi tidak ada yang memilih, program Moodle tidak  memunculkannya. 
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Hasil rekapitulasi angket dari Program 

Moodle menunjukkan bahwa mahasiswa menya-
takan web praktikum IPA baik (58%) dan sangat 
baik (42%) sehingga totalnya 100%. Namun se-
paruh mahasiswa menyatakan kesulitan mema-
mi materi ”Bentuk Bulan”. Hal ini diduga ani-
masi bentuk bulan sebagian navigasinya ver-
bahasa Inggris. Navigasi yang berbahasa Inggris 
ini akan diperbaiki pada penelitian ujicoba 
berikutnya. Mahasiswa yang tidak memahami 
pertanyaan diskusi online sebanyak 42%. Hal ini 
diduga belum tersedianya sumber bacaan pada 
web praktikum IPA tentang keterampilan proses 
sains. Peneliti bermaksud supaya mahasiswa 
mengeksplor pemahaman keterampilan proses 
sains terlebih dahulu melalui kegiatan praktikum 
(video dan animasi). Sehingga, peneliti tidak 
memberikan definisi dan contoh-contoh tentang 
keterampilan proses sains di awal kegiatan. 
 
 
SIMPULAN  
 
 Ujicoba lapangan program pembelajaran 
online learning dapat terlaksana dengan baik. 
Mahasiswa dapat mengakses dan berinteraksi 
dengan mudah program pembelajaran online 
Praktikum IPA. Selama kegiatan berlangsung 4 x 
50 menit: (1) persentase mahasiswa yang 
merespon setiap topik praktikum adalah 73%, (2) 
sedikit mahasiswa berpartisipasi dalam forum 
diskusi (17%) dibandingkan penggunaan forum 
chatting (73%), (3) nilai rerata asesmen online 
adalah 8,32 dari skala 10, dan (4) persentase 
mahasiswa merespon web  pembelajaran online 
dengan opsi baik (42%) dan sangat baik (58%). 
Namun masih perlu beberapa perbaikan terhadap 
web pembelajaran online untuk kegiatan program 
ujicoba terbatas berikutnya, antara lain animasi 
bentuk bulan lebih disempurnakan navigasinya 
dan perlu ditambahkan sumber bacaan keteram-
pilan proses sains.  
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