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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Perguruan Tinggi 

dinyatakan bahwa pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang 

menggunakan kumpulan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  

Peraturan tersebut mengatur e-learning harus dapat diakses oleh peserta didik di 

mana saja dan kapan saja menggunakan bahan ajar dan berbagai informasi yang 

dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar dan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berupa informasi yang dikemas harus berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 Adanya e-learning membuat peserta didik dapat mengakses pembelajaran 

yang sama dengan peserta didik lain walaupun dengan tempat dan waktu yang 

berbeda. Kondisi ini dapat menciptakan proses pembelajaran yang adil bagi setiap 

peserta didik sehingga sesuai dengan tujuan e-learning dalam Peraturan Menteri 

yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semata-mata untuk 

kepentingan pembelajaran. Salah satu dari penerapan e-learning adalah 
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pemanfaatan website dalam proses pembelajaran. Website memungkinkan peserta 

didik mengakses bahan ajar kapan pun dan di mana pun peserta didik berada. 

 Pemanfaatan website sebagai media e-learning harus didukung oleh akses 

internet penggunanya. Berdasarkan data statistik pengguna internet di Indonesia 

oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia tahun 2014 (APJII, 2015) 

disebutkan bahwa di Indonesia terdapat pengguna internet dengan usia 18-25 tahun 

sebanyak 49% dengan 64,7% lulusan SMU/SMA sederajat. Pengguna internet 

tertinggi kedua adalah mahasiswa sebanyak 18%. Dari 88,1 juta pengguna internet 

di Indonesia, terdapat penggunaan internet sebagai sarana pendidikan sejumlah 

29,3% dengan hanya 0,8% dari total pengguna yang memanfaatkan internet sebagai 

akses distance learning atau e-learning. Data tersebut memberi informasi bahwa 

pengembangan website memiliki potensi yang besar namun belum dimanfaatkan 

secara maksimal, terlihat pada data pemanfaatan internet sebagai sarana e-learning 

yang belum seimbang dengan tingkat penetrasi pengguna internet di sektor 

pendidikan. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuat 

website memiliki banyak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan 

satu perintah terhadap komputer untuk tujuan tertentu dengan satu teknik instruksi 

standar. HTML, PHP, ASP, XML, Javascript, dan CSS merupakan beberapa nama 

bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk membuat website. Hingga kini 

animasi, video, audio di dalam website berbasis flash. Penggunaan flash di dalam 

website membutuhkan plugin tambahan agar konten flash dapat ditampilkan dan 

dijalankan oleh web browser. Tetapi saat ini beberapa browser terkenal seperti 

Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozila Firefox telah memblokir atau 
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membatasi konten flash sehingga tidak bisa dijalankan oleh web browser tersebut. 

Alternatif solusi dari masalah tersebut adalah menggunakan HTML5 yang 

merupakan versi terbaru dari bahasa HTML. Dalam penggunaannya HTML5 tidak 

memerlukan plugin tambahan oleh web browser untuk menjalankan animasi, video, 

dan audio serta bersifat responsif (dapat menyesuaikan dengan perangkat yang 

digunakan). 

 Pembuatan website dapat menggunakan template atau struktur web instan 

yaitu content management system (CMS) seperti Joomla (CMS umum populer), 

Moodle (CMS untuk pendidikan), Drupal, dan lain sebagainya. CMS atau sistem 

manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memasukan dan 

mengubah/menghapus isi dari suatu situs web. Umumnya CMS yang digunakan 

sudah standar sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan konten web yang dibuat 

dan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 Website berbasis HTML5 merupakan alternatif pengembangan e-learning 

bahkan akan menjadi pilihan utama di masa depan karena memiliki keunggulan 

dibanding website berkonten flash. Beberapa penelitian terdahulu pun ada yang 

yang mengembangkan HTML5 sebagai media e-learning. Trelease dan Nieder 

(2013) mengembangkan objek pembelajaran Virtual Reality berbasis HTML5 yang 

bertujuan untuk transformasi pencitraan klinik 3 dimensi di bidang kesehatan. 

Mereka mengembangkan web HTML5 untuk simulasi Anatomi. Synytsya, et al 

(2014) melakukan pengembangan pada model penilaian tugas e-learning barbasis 

HTML5. Mereka mengembangkan web HTML5 sebagai tempat penilaian tugas 

belajar sehingga dapat diakses di komputer, tablet, perangkat telepon pintar, dan 

laptop untuk pembelajaran jarak jauh. Kohnle, et al (2015) mempublikasi 
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pengembangan media pembelajaran Fisika berupa pengembangan simulasi 

interaktif sistem kuantum untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Sementara di Indonesia masih jarang pengembangan berbasis HTML5 tetapi sudah 

ada yang mengembangkan seperti oleh Sapoetra (2014) mengembangkan media 

pembelajaran olahraga bola voli berbasis web HTML5. Beberapa penelitian 

pengembangan diatas memanfaatkan HTML5 sebagai media pembelajaran di 

berbagai bidang dalam bentuk web maupun aplikasi perangkat lunak.  

 Pengembangan multimedia ini diterapkan pada materi temperatur dan kalor 

di perguruan tinggi (Universitas). Adapun alasannya adalah: 1. Terdapat 

miskonsepsi di kalangan mahasiswa pada materi suhu dan kalor (Suparno, 2013). 

2. Materi temperatur dan kalor menjadi dasar untuk mempelajari materi lanjutan 

seperti termodinamika dan materi lain yang terkait. E-learning berbasis web 

HTML5 dapat menjadi solusi untuk miskonsepsi. Di dalam multimedia ini terdapat 

metode pembelajaran fisika yang membantu perubahan konsep. Metode perubahan 

konsep seperti: metode analogi penghubung, simulasi komputer, peta konsep, dan 

percobaan (Suparno, 2013). 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa dimanfaatkan 

untuk kepentingan pembelajaran. Satu di antaranya adalah pemanfaatan website 

berbasis HTML5 sebagai media pembelajaran. Hal ini dipandang perlu dan 

dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, masalah dalam 

materi pembelajaran, dan alasan-alasan lain yang telah diungkapkan di atas. 

Sehingga penelitian dan pengembangan website perlu dilaksanakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah-langkah mengembangkan website berbasis HTML5 ? 

2. Bagimana hasil validasi website  berbasis HTML5 yang dikembangkan ? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui langkah-langkah mengembangkan website berbasis HTML5. 

2. Mengetahui hasil validasi website  berbasis HTML5 yang dikembangkan. 

 

1.4 Manfaat Hasil Pengembangan 

 Hasil penelitian pengembangan website pada materi temperatur dan kalor 

adalah: 

1. Bagi peserta didik, dengan adanya website ini dapat dimudahkan dalam akses 

media pembelajaran sehingga tertarik menggunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran 

2. Bagi pendidik, merupakan alternatif media pembelajaran tambahan untuk 

diberikan kepada peserta didik dan sebagai referensi untuk mengembangkan 

media serupa. 

 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan adalah website berbasis HTML5 pada materi 

umum temperatur dan kalor. 
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2. Elemen-elemen multimedia yang digunakan adalah teks, gambar, video, 

simulasi, dan animasi. 

3. Website berbasis HTML5 juga melibatkan CSS3 dan Javascript. 

4. Materi yang digunakan mencakup temperatur dan kalor. 

 

1.6 Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan produk dalam penelitian ini memiliki batasan yaitu 

pengembangan dilakukan sampai menghasilkan media pembelajaran berupa 

website dengan materi umum temperatur dan kalor. Pengembangan juga meliputi 

penelitian tentang cara atau metode pembuatan website yang lebih baik untuk 

penggunaan dalam media pembelajaran. 


