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ABSTRAK 
Pemanfaatan teknologi mampu membantu dunia pendidikan dalam membuat bahan ajar. Pengembangan bahan ajar yang dibuat 
oleh peneliti merupakan pengembangan bahan ajar berbasis Moodle. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui validitas bahan 
ajar berbasis Moodle. 2) Mengetahui keefektifan bahan ajar berbasis Moodle. 3) Mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar 
berbasis Moodle yang diterapkan di sekolah. 4) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar 
berbasis Moodle. Metode penelitian yang digunakan adalah RnD (Research and Development) dengan model ADDIE. Teknik 
pengumpulan data menggunakan lembar validasi, angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII Kota 
Cirebon sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling Berdasarkan hasil validitas dua ahli media 
dan dua ahli materi, dengan persentase rata-rata masing-masing 88,33% dan 91,5% yang berarti kualitas pembelajaran ini 
termasuk dalam kategori layak pakai. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisis angket respon siswa terhadap 
bahan ajar menunjukkan kriteria kuat dengan persentase rata-rata 84,3%. Dari hasil tes pre-test dan post-test kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat sebesar 26% dari siswa yang telah mencapai nilai KKM. 
 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Moodle, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 
Bahan Ajar dalam proses pembelajaran sangat penting, karena bahan ajar yang kita gunakan akan 

menentukan hasil optimal yang akan didapat siswa dalam proses belajar. Bahan ajar yang disandingkan 
dengan media belajar yang baik akan membuat belajar lebih menyenangkan dan menarik. Terlebih media 
telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Di 
banyak negara maju media telah mempengaruhi kehidupan hampir sepanjang waktunya, dengan kata lain 
media sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaca dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat 
sekarang media sudah banyak digunakan di semua kalangan termasuk pelajar untuk menunjang proses 
pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, kemauan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar siswa menjadi lebih 
baik (Aprinawati, 2017; Suwarsih, 2018; UMA, 2016). Media digunakan untuk mengukur pengalaman belajar 
agar lebih konkret/nyata, sehingga hasil pengalaman belajar dapat lebih ditingkatkan. 

Bahan ajar berbasis moodle Android merupakan salah satu mobile media elektronik yang sekarang 
sedang banyak digunakan selama pandemi. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan 
menggunakan perangkat mobile membuka peluang penggunaan perangkat teknologi bergerak dalam dunia 
pendidikan atau yang disebut e-learning. Pembelajaran dengan moodle sebagai suatu pembelajaran yang 
pengajar (learner) tidak diam pada satu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pengajar 
memanfaatkan perangkat teknologi bergerak (Ariantoro, 2015; Arnesti & Hamid, 2015; Elyas, 2018). 
Kehadiran e-learning moodle dapat membantu maupun melengkapi pembelajaran dengan tatap muka dalam 
kelas. Kehadiran e-learning moodle ini ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran yang ada serta 
memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai dimanapun 
dan kapanpun. Hal ini tentu dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran bagi 
siswa. 
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Penggunaan e-learning moodle masih sangat jarang digunakan di sekolah. Hal ini sejalan dengan 
beberapa penelitian yang menyebutkan penggunaan handphone di sekolah masih dianggap tabu atau jarang 
ditemukan. Di sekolah penggunaan handphone masih dilarang sehingga apabila ada siswa yang 
menggunakan handphone akan disita (Ananingsih & Kurniawan, 2018; Pratiwi & Muhsin, 2018). Padahal 
teknologi memberikan dampak positif dalam pembelajaran dan menciptakan suasana yang lebih inovatif, 
lebih menyenangkan. Sepertihalnya pembelajaran e-learning yang dapat meningkatkan ketertarikan siswa 
untuk belajar materi-materi di sekolah.  

Berdasarkan dalam salah satu penelitian menyebutkan yang menguasai pasar saat ini sebesar 
76.3% Android, 13.2% iOS, 3.7% windows Home, OS 2.9% BB, 0.8 Linux,  survei tersebut diambil pada 
kuartal ketiga tahun 2013 (IDC, 2014). Untuk itu penggunaan moodle Android tidak hanya digunakan untuk 
hal-hal yang kurang bermanfaat hingga hal-hal yang negatif, tetapi juga dalam pembelajaran akan sangat 
berguna untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan dan mendapatkan hasil 
belajar yang maksimal. 

Atas dasar tersebut, diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis Moodle untuk membantu siswa 
dalam mempelajari materi, sehingga siswa dengan mudah memahami materi yang disampaikan dan 
tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan 
penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis moodle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Siswa. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan (research 
and development). Menurut Sugiyono (2015) menerangkan bahwa metode penelitian dan pengembangan 
atau dalam bahasa inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan yang 
menghasilkan produk tertentu untuk bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya masih rendah. 
Padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui research 
and development. 

Penelitian menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari   model pengembangan ADDIE 
(Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate). Model ADDIE mulai ada pada tahun 1990-an yang 
dikembangkan oleh Dick dan Carry yang digunakan untuk merancang sistem pembelajaran (Mulyatiningsih, 
2012). Selain itu model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti 
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Model ini menggunakan 5 tahap 
yaitu tahap Analysis, Design, Development, Implementation, and Evalution.  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMPN Kota 
Cirebon semester II di kelas VIII dengan jumlah 224 siswa. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang akan diteliti. Sedangakan jumlah sampel 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 32 siswa sebagai 
kelas kontrol. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sampel yaitu Purposive Sampling, karena 
sampel diambil berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti 
adalah informasi dari guru matematika dan siswa yang memiliki Android. Jadi sampel yang diambil berjumlah 
64 siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk Bahan ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahasn ajar yang dituangkan kedalam 
aplikasi moodle dan dapat diakses melalui website maupun android.  Bahan ajar ini yang telah melalui proses 
validasi oleh tim ahli media dan ahli materi dan telah diuji cobakan ke siswa.  
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Pengembangan bahan ajar berbasis moodle ini merupakan adaptasi dan dimodifikasi dari langkah-
langkah penelitian dan pengembangan model ADDIE yaitu dengan tahapan: Analysis (analisis), Design 
(desain), Development (pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation (evaluasi). 

Pada Tahap Analisis, peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada 
guru-guru matematika dan wakil kurikulum, yang menghasilkan bahwa pembelajaran selama pandemi 
menggunakan WA, google class room, dan google meet. Siswa belum pernah mengenal aplikasi moodle. 
Pada tahap analisis juga peneliti melakukan Pre-test dengan tujuan mengetahui kemampuan Awal siswa. 
Siswa mengerjakan 15 butir soal yang telah di uji coba. Data pada tabel di bawah ini sudah dikelompokkan 
sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, yaitu sebesar 70. 
 

Tabel 1. Hasil Pre-test  

Nilai F % KKM 

13 - 23 6 19% Belum Tercapai 

24 - 34 12 37% Belum tercapai 

35 – 45 7 22% Belum Tercapai 

46 - 56 7 22% Belum Tercapai 

Jumlah 32 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa frekuensi nilai pre-test siswa kelas eksperimen yang di 
bawah KKM adalah sebanyak 32 Siswa artinya 100% belum mencapai nilai yang sesuai dengan KKM.  

Pada Tahap Kedua yaitu Design, pada tahapan ini peneliti mendesain Bahan ajar yang mulai standar 
kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kumpulan materi tentang kubus dan balok dan kuis sebagai media 
tes, serta beberapa fitur lainnya.  

Tahap Ketiga yaitu Development, pada bagian ini peneliti mengembangkan Bahan ajar dengan 
menuangkan kedalam system moodle, kemudian mengatur tahapan-tahapan pembelajaran. Pada tampilan 
moodle ini guru dapat mengevaluasi jalanya prosess pembelajaran dengan mudah, selain itu siswa juga 
dapat melihat langsung hasil evaluasi pembelajaran. Berikut tampilan awal pembelajaran moodle. 

 

 

Gambar 1. Lembar kerja Aplikasi 
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Setelah berhasil dituangkan kedalam moodle, peneliti melakukan validasi ahli untuk menentukan 
bahan ajar ini valid dan layak untuk di gunakan. Proses validasi melibatkan, ahli media dan ahli Pendidikan 
matematika sebanyak 5 orang dengan tingkat validitas sebesar 0,91 (Sangat baik).  

Pada tahap implementasion, merupakan tahapan penerapan pembelajaran dengan menggunakan 
Aplikasi moodle android yang dapat membantu mempermudah siswa dalam pembelajaran. Selama proses 
pembelajaran berlangsung guru dapat memantau aktivitas siswa melalui system moodle, pada waktu 
tertentu. Bahkan siswa yang keluar dari systempun akan terpantau melalui rekapitulasi pembelajaran. Siswa 
juga dapat mengisi kehadiran pada jam pembelajaran tersebut. 

Berikutnya tahap Evaluasi, pada tahapan ini akan dipaparkan hasil penerapan proses pembelajaran, 
pada tahapan ini peneliti menyebarkan anket respon siswa, Penyebaran angket ini bertujuan untuk 
mengetahui respon terhadap bahan ajar tersebut. Adapun respon siswa dilihat dari tiga aspek yaitu kualitas 
teknik, kualitas isi dan kualitas pembelajaran. Dari hasil analisis diperoleh respon siswa aspek kualitas teknik 
sebesar 30%, kualitas isi sebesar 50% dan kualitas pembelajaran sebesar 20%. Sehingga dapat diketahui 
rata-rata persentase respon siswa terhadap bahan ajar berbasis android adalah sebesar 84,7% dengan 
kriteria Kuat. 

 

 
 

Gambar 2. Respon siswa 
 

Berdasarkan hasil angket respon siswa yang disebarkan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Bulok 
Geometry layak digunakan sebagai media pengembangan bahan ajar, khususnya matematika. Hal ini dapat 
dilihat dari persentase aspek respon siswa yang diperoleh dari penilaian siswa terhadap 20 butir pernyataan, 
yaitu dari aspek kualitas teknis memiliki rata-rata persentase sebesar 30%, aspek kualitas isi sebesar 50% 
dan aspek kualitas pembelajaran sebesar 20%, dengan presentase rata-rata 84,7% Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis moodle mendapat respon yang cukup baik dari 
siswa. 

Untuk mengetahui keberhasilan penggunaan bahan ajar berbasis moodle, peneliti melakukan uji 
post- test berupa pengambilan data berupa hasil tes matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran 
menggunakan bahan ajar berbasis moodle. Pada uji post-test ini siswa mengerjakan 15 butir soal yang telah 
di uji coba. Data pada tabel di bawah ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, 
yaitu sebesar 70. 
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Tabel 2. Hasil Post-test  

Nilai F % KKM 

40 - 49 7 21% Belum Tercapai 

50 - 59 3 9%% Belum Tercapai 

60 - 69 14 45% Belum Tercapai 

70 - 79 6 19% Sudah Tercapai 

80 - 89 2 6% Sudah Tercapai 

Jumlah 32 100%  

 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa frekuensi nilai post-test siswa yang di bawah KKM adalah 

sebanyak 24 siswa artinya 74% siswa belum mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Sedangkan, frekuensi 
nilai post-test siswa kelas eksperimen yang berada di atas KKM adalah sebanyak 8 orang siswa, artinya 
26% sudah mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Dari hasil pre-test dan post-test di atas, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen. 

Berdasarkan perhitungan hasil pre-test dan post-test di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar berbasis moodle sebagai bahan ajar dalam 
proses pembelajaran. 

Adanya peningkatan hasil belajar setelah menggunakan bahan ajar berbasis moodle sebagai media 
pengembangan bahan ajar serta respon yang baik dari siswa. Dari kesesuaian yang diperoleh baik secara 
teori maupun data hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan 
hasil belajar adalah penggunaan bahan ajar yang efektif dan efisien yang tentunya didukung juga dengan 
fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. 
memperkuat pernyataan tersebut, peneliti telah melakukan uji prasyarat. Hasil uji prasyarat 
menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  homogen, Sehingga untuk mengetahui efektivitas dari 
produk bahan ajar, peneliti menggunakan uji independent sample t test. Hasil perhitungan uji independent 
sample t test menunjukkan nilai signifikan (two tailed) sebesar 0,000 dan thitung  2,835 lebih besar dari 
ttabel  1.998971. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
pokok bahasan kubus dan balok.. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, 
peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  beberapa  hal  berkaitan  dengan  pengembangan bahan ajar 
berbasis moodle dan hasil belajar matematika sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian pada BAB 
sebelumnya, diantaranya: 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa bahan ajar berbasis moodle. 
Berdasarkan hasil validitas dari dua ahli media dan dua ahli materi, dengan presentase sebesar 88,33% dan 
91,5% kualitas produk yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi ini termasuk dalam kategori layak 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  Penggunaan bahan ajar berbasis moodle 
sebagai  pengembanganproduk  bahan  ajar  juga  dirasa  cukup  efektif  untuk  penyampaian  materi  pelaj
aran secara menarik, dalam hal ini lebih ditekankan pada manfaat penggunaan smartphone oleh siswa yang 
dinilai masih kurang. Dengan aplikasi ini siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun karena bahan ajarnya 
adalah smartphone miliknya. bahan ajar berbasis moodle memuat mata pelajaran matematika dengan pokok 
bahasan kubus dan balok. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisis angket respon siswa terhadap bahan 
ajar ajar berbasis moodle menunjukkan kriteria kuat dengan presentase rata-rata sebesar 84,3% yang 
diperoleh dari presentase setiap aspek angket dengan masing-masing aspek yaitu aspek teknik 85%, aspek 
isi 85% dan aspek pembelajarn 83%. 

Penggunaan bahan ajar berbasis moodle sebagai produk pengembangan bahan ajar berbasis 
android memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil uji pre – test dan post – test 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami kenaikan sebesar 26% siswa yang sudah mencapai nilai 
KKM. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, dilakukan uji prasyarat. Hasil uji prasyarat 
menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  homogen, Sehingga untuk mengetahui efektivitas dari 
produk bahan ajar, peneliti menggunakan uji independent sample t test. Hasil perhitungan uji independent 
sample t test menunjukkan nilai signifikan (two tailed) sebesar 0,000 dan thitung  2,835 lebih besar dari 
ttabel  1.998971. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
pokok bahasan kubus dan balok. 
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