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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan dikarenakan peserta didik jarang 

mendapatkan media pembelajaran yang bervariasi peserta didik jarang 

mendapatkan media pembelajaran software yang mempermudah 

belajar mandiri, ditemukan potensi bahwa peserta didik selalu merasa 

senang dengan media pembelajaran yang dianggap baru dan 

meningkatkan produktifitas belajar yang efektif di era digital yang 

mengembangkan media modul elektronik berbasis aplikasi 3D Page 

Flip Professional pada tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Untuk 

meneliti layal atau tidaknya produk yaitu dilihat dari respon peserta 

didik dan respon pendidik terhadap media pembelajaran berupa modul 

elektronik berbasis aplikasi 3D Page Flip Professional pada pokok 

bahasan dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. 

Penelitian ini menggunakan research and development ( R&D). 

Tahap validasi desain melibatkan 6 subjek validator yaitu (2 orang 

validator materi, 2 orang validator media, dan 2 orang validator ahli 

media). Keenam subjek tersebut dilibatkan untuk menguji kelayakan 

dari kaidah penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Penilaian 

kelayakan desain menggukan lembar validasi tahap uji coba 

melibatkan 20 peserta didik skala kecil, dan 30 peserta didik pada uji 

coba skala besar. Yang dinilai 2 orang guru dilibatkan untuk melihat 

keefektifitan modul elektronik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kelayakan oleh ahli 

materi layak 65%, nilai oleh ahli media sangat layak yaitu 72,05%, 

sedangkan nilai kelayakan oleh bahasa adalah 68,15% sangat layak 

dan uji coba kelompok kecil respon peserta didik 80,62% dan uji coba 

skala besar respon peserta didik 81,25%  dan uji coba ke pendidik 

sangat layak dengan 86,69%. Ini menunjukkan bahwa modul 

elektronik berbasisi aplikasi 3D Page Flip Professional yang 

dihasilkan dalam penelitian dianggap sangat layak digunakan pada 

tema menyayangi tumbuhan dan hewan. 

 

 

 
Kata Kunci : Modul Elektronik, 3D Page Flip Professional, Tema 

Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. 
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MOTTO 

 

 

                                 

                                  

                      

 
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya., Sesungguhnya 

kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit)., Kemudian kami belah 

bumi dengan sebaik-baiknya., Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu., 

Anggur dan sayur-sayuran., Zaitun dan kurma., Kebun-kebun (yang) lebat., 

Dan buah-buahan serta rumput-rumputan., Untuk kesenanganmu dan untuk 

binatang-binatang ternakmu. 

(Q.S Abasa 80: 24-32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dari penelitian ini, untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka penelitian perlu 

menjelaskan dan menjabarkan beberapa kata tentang judul ini. 

Maka judul yang peneliti maksud yaitu “PENGEMBANGAN 

MEDIA MODUL ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI 

3D PAGE FLIP PROFESSIONAL PADA TEMA 

MENYAYANGI TUMBUHAN DAN HEWAN UNTUK 

KELAS III SD/MI”. Dibawah ini merupakan uraian dari 

beberapa istilah judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengembangan merupakan proses yang pengembangan dan 

menghasilkan suatu produk baru serta memvalidasikan 

produk yang telah dikembangkan di dunia pendidikan. Maka 

pengembangan judul ini yaitu produk yang dikembangkan 

butuh melewati beberapa uji dari beberapa ahli yang 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk jika 

dipergunakan dalam proses pembelajaran.
1
 

2. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan ajar yang 

digunakan guru membantu pendidik dalam melaksanakan 

proses kegiatan belajar mengajar.
2
 Bahan ajar sendiri ada 

yang berbentuk cetak dan non cetak, bahan ajar cetak berupa 

handout, buku, modul, brosur, lembar kerja siswa, 

sedangkan bahan ajar non cetak meliputi bahan ajar audio 

seperti kaset, radio, dan compact diSc radio, bahan ajar 

visual seperti CAI (Computer asisted instruction) dan bahan 

ajar berbasis Web (web based learning).
3
 Dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar sangat penting digunakan untuk membantu 

                                                           
1
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd”, (Bandung: 

Alfabet, 2019), hal. 394. 
2
 Hany Uswatun Nisa, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis 

Kontekstual Untuk  Siswa Kelas V Sekolah Dasar, Jurnal Cakrawa Pendas Media 

Publikasi Pada Bidang Pendidikan Dasaar, Vol. 5 No. 2, (2019), hal. 102. 
3
 Qomario, Putry Agung, Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA 

Berbasis ICT Sebagai Media Pembelajaran, Jurnal Terampil, Vol. 5 No. 2, (2018), 

hal.241. 
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guru menyampakan pembelajaran dan kegiatan belajar 

mengajar dikelas dan menggunakan media yang beragam. 

3. Media pembelajaran adalah suatu pengantar pesan yang 

melalui bahasa verbal maupun non verbal dan ditulis melalui 

teks kepada sang penerima pesan atau pembaca baik dari 

perangkat kertas berisikan teks maupun alat bantu software 

dan hadware  bagian dari komputer untuk mengsampaikan 

materi dalam proses belajar mengajar yang didorong oleh 

alat software komputer, alat grafis, atau alat elektronika 

untuk menangkap dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.
4
 

4. Modul elektronik adalah alat untuk belajar yang dibuat 

secara terinci menurut serangkaian pengalaman dalam 

belajar yang sudah terencana dan mudah didesain guna 

membantu oara peserta didik dalam menguasai tujuan dari 

pembelajaran.
5
 

5. 3D page flip professional adalah pengembangan dari sebuah 

model buku elektronik yang digunakan untuk bahan ajar 

yang dii ambil dari sebuah mainan anak-anak yang berisi 

software tentang serangkaian gambar-gambar tersebut akan 

bergerak dan berpindah-pindah halaman dapat dilakukan 

dengan melakukan drag seperti jari kigta yang membalik 

sebuah halaman buku yang beriringan dengan proses 

dragging halaman terlipat secara real seperti kertas yang 

ditekuk dengan bentuk memanfaatkan efek perpindahan 

halaman yang diharapkan dapat menarik perhatian dan 

memotivasi belajar peserta didik.
6
 Sehingga peserta didik 

                                                           
4
 Huniatus Salamah Zainati, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

ICT Konsep dan Aplikasi pada pembelajaran pendidikan agama islam”, (Jakarta: PT. 

Kharisma Putra Kencana, 2017), hal. 62. 
5
 Maratul Qiftiysh, Yuliyanti “Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik 

Terintegrasi Dengan Ayat-Ayat Al-Qur’an”, Jurnal Terampil, Vol. 5 No. 2, (2018),  

hal. 278. 
6
 Bagus Putra Hari Sermadi, “Penerapan Inovasi Flip Book Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pengenalan PHP Kelas XI 

RPL Di SMK Negeri 2 Mojokerto Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Surabaya”, Jurnal IT Edukasi Volume 01 No 02, (Surabaya: 

Tersedia Di Online Di Download Pada Tanggal 27 Januari 2018), hal. 2. 
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memiliki keterkaitan lebih terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. 

Jadi peneliti yang dimaksud pada judul skripsi ini 

tentang PENGEMBANGAN MEDIA MODUL ELEKTRONIK 

BERBASIS APLIKASI 3D PAGE FLIP PROFESSIONAL 

PADA TEMA MENYAYANGI TUMBUHAN DAN HEWAN 

UNTUK KELAS III SD/MI. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah kata berasal dari kata 

“didik” yang mendapatkan sebuah awalan menjadi “men-didik” 

yang memiliki arti yaitu memelihara dan memberi latihan 

diperlukan adanya ajaran tuntutan, dan pimpinanan mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia “pendidikan” adalah pengubahan sikap serta tata laku 

sesuai atau kelompok orang dalam suatu usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan sebuah pelatihan. 

Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk kehidupan 

manusia, karena pendidikan merupakan suatu proses 

memanusiakan manusia. Arti dari memanusiakan manusia 

adalah menjadi manusia lebih bermolar, berakal sehat dan 

lainnnya.
7
 

Pendidikan merupakan suatu sistem dan proses yang 

melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut 

adalah komponen tujuan, pendidik, peserta didik, alat 

lingkungan/lembaga, kurikulum, dan evaluasi. Antara satu 

komponen dan komponen lain saling bekerja sama dalam 

mencapai tujuan. Apabila ada komponen yang baik, tetapi juga 

ada yang jelek maka tujuan tidak akan tercapai dengan baik.
8
 

Pendidik juga ialah bidang yang memfokuskan kegiatannya 

pada proses belajar mengajar (transfer ilmu).
9
  

                                                           
7
 Muhamad Syamsul Taufik,  Muhamad Guntur, “Peningkatan Hasil Belajar 

Drblling Sepak Bola Dengan Menggunakan Media Audio Visual”, Jurnal Pendidikan 

Jasmani dan Olahraga, Vol. 3 No. 1, (November, 2019), hal. 44. 
8
 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 51. 

9
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 

13. 
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Pendidikan sangat berperan penting bagi kehidupan 

manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat menjadi insan 

yang cerdas serta berakhlah mulia sehingga kelak ia mampu 

memberikan kontribusi positif terhadap dirinya sendiri, orang 

lain, agama serta bangsa dan negaranya.
10

 Sebagaimana 

Vygotsky mengatakan peranan sebagai pendidik sangat penting 

yang melibatkan peserta didiknya aktif sehingga peserta didik 

lebih termotivasi dan membangun suatu pengetahuannya untuk 

melatih berfikir kritos yang tujuannya memecahkan problema 

yang ada dikehidupan sehari-hari.
11

 

Pendidikan karakter memiliki makna sebagai suatu upaya 

yang mendorong peserta didik tumbuh berkembang dengan 

sebuah kompetensi berfikir serta berpegang teguh pada setiap 

prinsip-prinsip moral yang ada dalam hidupnya dan memiliki 

keberanian dalam melakukan suatu hal yang benar. Pendidikan 

karakter tidak hanya terbatas pada transer pengetahuan tentang 

nilai-nilai yang baik saja, tetapi juga menjangkai bagaimana 

kita dapat memastikan bahwa nilai tersebut dapat bertahan 

dalam pikiran dan tindakan.
12

 Upaya membangun karakter 

melalui jalur pendidikan merupakan hal yang tepat. Seperti 

yang diketahui bahwa proses pembelajaran pada saat ini 

mengarah kepada kepentingan belajar peserta didik (student 

centered). Pendidik harus berperan aktif dalam mengendalikan 

kelas serta mampu memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk dapat belajar dan sukses dalam belajar. Guru harus dapat 

membuat siswa tertarik dalam pembelajaran sehingga para 

siswa dapat termotivasi pada pembelajaran yang diberikan.
13

 

Pada dasarnya tugas seorang pendidik adalah memberikan ilmu 

                                                           
10

 Dian Andesta Bujuri, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Intergratif Berbasis 

Pendekatan Kontekstual”, (Bandar Lampung: Terampil Jurnal Pendidikan Dan 

Pembelajaaran Dasar UIN Raden Intan Lampung, 2018), Vol. 5 No. 2, hal. 185. 
11

 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer,  

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 347 
12

 Andi Kilawati, “Pendidikan Karakter Dalam Budaya Siri’na Pesse 

Mahasiswa PGSD Universitas Cojroaminoto Palopa”,  Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, Vol.. 3 No. 1(Febuari, 2019), hal. 4. 
13

 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, Edisi 

1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 290. 
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serta arahan kepada peserta didik agarpeserta didik dapat 

terarah dengan baik. Seperti yang terdapat dalam ayat Al-

Qur’an Surat Al-Kahfi ayat 66 berbunyi: 

                 

    

Artinya: Musa Berkata Kepadanya: “Bolehkah aku mengikutimu agar 

engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah 

diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?” (Q.S. Al-

Kahfi/16:66).”
14

 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 

para pendidik dituntut mampu menggunakan media 

pembelajaran mengikuti perkembnagan zaman yang ada. Setiap 

pendidik harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

baik tentang media pembelajaran.
15

 Dalam pembelajaran, salah 

satu komponen pentingnya adalah media pembelajaran. Media 

memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran.
16

 

Interaksi anatar pendidik dan peserta didik akan lebih baik dan 

efisien jika menggunakan media. Media memiliki beberapa 

peran dalam proses pembelajaran mengajar dan sebagai sumber 

belajar yang akan digunakan oleh peserta didik secara mandiri. 

Media pembelajaran adalah salah satu hal yang paling 

penting dalam proses belajara mengajar dalam era globalisasi 

media pembelajaran terus berkembang seperti sekarang ini 

kemungkinan peserta didik dapat belajar dari mana saja melalui 

teknologi contohnya handphone android, komputer melalui 

                                                           
14

 Mushaf Al-Kamil, Mushaf Madinah Rasm Utsmani , (Jakarta: CV Darus 

Sunnah, 2021), hal. 597. 
15

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi Revisi , (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), hal. 2. 
16

 Handaruni Dewanti, Anselmus, Yerry Siepriyanto, “Pengembangan Media 

Pop-Up Book untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku Kelas IV”, Jurnal 

Kajian Teknologi Pendidikan, Vol. 1 No.3 (Juli, 2018), hal. 221. 
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perangkat lunak berupa fasilitas Google, Facebook, Instagram, 

ataupun perangakat lunak yang menarik dikembangkan 

contohnya perangkat lunak 3D Page Flip Professional yang 

peneliti kembangkan, media belajar yang menarik, melalui 

peranan media pembelajaran peserta didik dan guru diharapkan 

untuk meningkatkan kualitas dan daya serap belajar semakin 

meningkat. 

Perkembangan pada abad 21 ditandai dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala 

kehidupan. Teknologi merupakan salah satu penghubung dunia 

maya maupun dunia nyata yang melampaui dan mengeluruh 

kesemua tempat negara-negara didunia. Teknologi 

perkembangan di abad 21 ini adalah sangat modern sekali dan 

praktis digunakan, contohnya salah satu alat transportasi 

modern pada perkembangan abad 21 yaitu pesawat terbang 

berfungsi untuk memberikan kemudahan sebuah perjalanan dari 

jarak jauh antar kota maupun antar negara. Didalam ranah dunia 

pendidikan juga mengalami perkembangan seperti alat bantu 

contohnya televisi, radio, telepon seluler dan lainnya, yang 

terjadi disuatu tempat secara bersamaan. Berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi seiring waktu berubah 

seperti adanya pembelajaran berbasis learning (disebut juga 

dengan pembelajaran menggunakan internet), perkembangan 

media teknologi informasi dan komunikasi melaalui internet 

memberika sebuah kemudahan seperti perpustakaan learning, 

internet banking, yang menyebabkan terjadinya perubahan pola 

pekerjaan semakin ringan dan menarik.
17

 

Menurut BNSP pada abad 21 merupakan abad terjadinya 

peningkatan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang 

berkembang, ada ciri khusus pembelajaran pada abad 21 yakni 

ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

keterbaruan ilmu pengetahuan sehingga pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi diranah dunia pendidikan semakin 

bersaing dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama 

                                                           
17

 Daryanto dan Syaiful Karim, Pembelajaran ABAD 21, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2017), hal. 1 
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inimenjadi aspek penentu kebrhasilan dalam ilmu 

pengetahuan.
18

 

Ekositensi industri pada dunia pendidikan dan 

pembelajaran yang menjadikan kehidupan manusia tiada batas 

revolusi pendidikan karaker ada lima tahap yaitu: pengenalan 

pengimputan data, pengintegrasian menginvosai dan 

mengembangkan.
19

 Proses pembelajaran ditingkat sekolah dasar 

maupun menengah selalau mengalami perkembangan dari masa 

kemasa terutama dalam pemanfaatan yeknologi yang digunakan 

dalam alat menyampaian proses kegiatan belajar dan mengjar 

agar materi yang disampaikan efektif dan efisien. Sejumlah 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju dalam institusi pendidikan, guru maupun peserta 

didik dituntun agar dapat menggunakan alat yang sudah 

disediakan oleh sekolah untuk materi yang digunakan didalam 

kegiatan proses belajar mengajar yang berfungsi untuk 

menyampaikan dan mengefisiensi materi pelajaran dengan 

sebaik mungkin. 

Perkembangan sumber belajar saat ini mengarah keguru 

sebagai fasilitator saja untuk pentingnya kehadiran sebuah 

wadah bahan ajar yang baru yang mengatasi permasalahan 

keterbatasan kemampuan daya serap peserta didik selain itu 

kehadiran bahan ajar dengan wadah baru dapat berguna untuk 

memahami dan memberikan perilaku sesuai dengan 

kaarakteristik peserta didik secara interpersonal, mengatasi 

persoalan rendahnya informasi yang diterima oleh peserta didik 

dalam proses kegiatan belajar mengjar sehingga materi yang 

belum paham dapat direview kembali melalui media elktronuk 

dan dapat dibuka kapanpun dengan aplikasi 3D Page Flip 

Professional yang di exsport melalui PDF. 

Media adalah sebuah alat yang dapat membantu seorang 

pendidik dan peserta didik dalam mempermudahkan 

                                                           
18

 Ibid, hal. 2. 
19

 Chairul Anwar, et-al, “The Efektivitas Of Islamic Religius in University the 

efect in the studen in the era industri 4:0”, Thr Tadris Jounal of Faclty education and 

teacher training, Vol. 3 No. 1 (29-06-2018), hal. 77. 
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pembelajaran, alat bantu yang digunakan adalah aplikasi 3D 

Page Flip Professional yang dikembangkan oleh peneliti 

ditingkat sekolah dsar yang belum mempunyai program aplikasi 

3D Page Flip Professional dengan mengkat tema ini peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi kebutuhan dilapangan 

yang nantinya akan dikembangkan penelitian mewawancarai 

salah satu guru yang ada di SD Negeri 2 Sukamenanti dan MI 

MIN 7 Bandar Lampung dengan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

“Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 

2021 dengan Ibu Tri Rahayu S.Pd wali kelas III SD Negeri 2 

Sukamenanti diperoleh dari beberapa hasil analisis data 

lapangan dan studi pendahuluan maka penelitian menyatakan 

peserta didik ditingkat sekolah dasar, peserta didik umumnya 

menggunakan buku cetak dan alat peraga yang ada belum 

dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada elektronik modul 

menggunakan aplikasi 3D Page Flip Professional” 

Wawancara yang kedua pada tanggal 21 januari 2021 

meninjau fasilitas yang ada disekolah MIN 7 Bandar Lampung 

wawancara dengan Ibu Rohama S.Pd wali kelas III MIN 7 

Bandar Lampung diperoleh beberapa hasil analisis data 

lapangan  dan studi pendahuluan maka penelitian maka 

penelitian menyatakan peserta didik ditingkat madrasah 

Ibtidaiyah , peserta didik umumnya menggunakan buku cetak 

dan video pake xinmaste yang ada belum dimanfaatkan secara 

maksimal dan tidak ada elektronik modul menggunakan 

aplikasi 3D Page Flip Professional” 

Mengingat dari wawancara kebutuhan diatas diperoleh 

untuk dijadikan penelitian dan pengembangan tematik 

kurikulum 2013 yaitu adalah pembelajaran terpadu 

menggunakan tema yang saling berkaitan dengan mata 

pelajaran satu sama lainnya sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna dengan harapan peserta didik dapat 

memusatkan perhatikan pada suatu tema yang dapat 

mengembangkan dan memberikan pengetahuan untuk mencapai 

sebuah indikator dengan harapam media yang dikembangkan 
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akan membantu dan memudahkan peserta didik dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Dari kebutuhan yang telah diwawancara bagaimana 

peserta didik dan guru agar dapat kreatif, inovatif, dan motivatif 

dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan alat bantu 

3D page flip Professional, dalam hal ini untuk mencapai 

indikator dalam materi tema menyayangi tumbuhan dan hewan 

kurikulum 2013 peserta didik dan guru dapat memudahkan 

proses kegiatan belajar mengajar yang menarik, efektif, kreatif, 

dan motivasi yang ada pada ranah kurikulum 2013 dengan 

maksud agar peserta didik tidak monoton atau bosan sehingga 

dengan harapan lebih aktif dan kreatif dalam proses kegiatan 

belajar mengajar.  

Agar kegiatan belajar mengajar yang menarik dan 

kraeatif, inovatif dan motivatif dari hasil wawancara dikemukan 

diatas penelitian bermaksud untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas atau 

unsur-unsur yang dimiliki oleh modul elektronik berbasis 

aplikasi 3D Page Flip Professional yang tersusun didalamnya 

seperti teks, gambar, foto, video, film animasi, dalam bentuk 

program perangkat lunak komputer, sebagaimana media yang 

dikembangkan layak untuk menjadikan pedoman media yang 

berbentuk modul dan nantinya diharapkan menjadi alat bantu 

yang menarik perhatian peserta didik dan dapat membantu 

proses dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari agar 

menambah variasi dalam mengembangkan media di SD Negeri 

2 Sukamenanti dan MIN 7 Bandar Lampung untuk 

pembelajaran oleh karena itu Ibu Nurhayati S.Pd selaku wali 

kelas III SD Negeri 2 Sukamenanti dan Ibu Rohama S.Pd MIN 

7 Bandar Lampung merekomendasikan media penelitian untuk 

dijadikan bahan rujukan media lainnya yang bervariatif agar 

media tidak mononton alasan penelitian mengambil tema 

menyayangi tumbuhan dan hewan dengan karena tema tersebut 

belum digunakan dan ingin mengembangkan supaya peserta 

didik tertarik pada media yang ingin dikembangkan pada tema. 
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Dari pernyataan diatas peserta didik memerlukan alat 

bantu proses belajar mengajar yang bersifat terbarukan agar 

proses kegiatan belajar mengajar agar mengurangi jurang 

pemisah antara diluar kelas dan didalam kelas yang sering 

terjadi ketidak komunikatifan media yang monoton dengan cara 

mengoptimalkan dan mengemas sebaik mungkin yang bertujuan 

untuk meningkatkan kreativitas peserta didik disekolah dasar 

bagaimana cara agar menghasilkan proses belajar mengajar 

yang menyenangkan dalam memanfaatkan media yang menarik 

dan kreatif sehingga proses pencapaian indikator hasil belajar 

tidak rendah yang mencecah terjadinya kebosanan dalam proses 

belajar mengajar, maka penilit ingin mengangkat judul tentang 

“Pengembangan Modul Elektronik Berbasis 3D Page Flip 

Professional Pada Tema Menyayangi Tumbuhan Dan 

Hewan Untuk Kelas III SD/MI”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat 

didentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya media pembelajaran yang bervariatif peserta 

didik merasa bosen dengan media yang lama. 

2. Kurangnya mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan 

inovatif. 

3. Media pembelajaran berupa eletronik modul belum pernah 

digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukan 

pada diatas, maka penelitian membatasi permasalahan sebagai 

fokus penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran berbentuk elektronik 

modul. 

2. Bahan ajar elektronik modul yang dikembangkan fokus pada 

materi pembelajaran tema. 

3. Peneliti melaksanakn penelitian di kelas III SD/MI. 
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E.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah penelitian adalah:  

1. Bagaimana mengembangkan media modul elektronik 

berbasis aplikasi 3D Page Flip Professional pada tema 

menyayangi tumbuhan dan hewan untuk kelas III SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan media modul elektronik berbasis 

aplikasi 3D Page Flip Professional pada tema menyayangi 

tumbuhan dan hewan untuk kelas III SD/MI? 

3. Bagaimana respon/ketertarikan pendidik dan peserta didik 

terhadap media media modul elektronik berbasis aplikasi 3D 

Page Flip Professional pada tema menyayangi tumbuhan dan 

hewan untuk kelas III SD/MI? 

 

F. Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui mengembangan media media modul 

elektronik berbasis aplikasi 3D Page Flip Professional pada 

tema menyayangi tumbuhan dan hewan untuk kelas III 

SD/MI.  

2. Untuk mengetahui kelayakan media media modul elektronik 

berbasis aplikasi 3D Page Flip Professional pada tema 

menyayangi tumbuhan dan hewan untuk kelas III SD/MI. 

3. Untuk mengetahui bagaimana respon pendidik peserta didik 

terhadap media modul elektronik berbasis aplikasi 3D Page 

Flip Professional pada tema menyayangi tumbuhan dan 

hewan untuk kelas III SD/MI. 

 

G. Manfaat Pengembangan 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik : 

Sebagai bahan referensi dan masukan agar bersama-sama 

kreatif dan inovatif untuk mengembangkan media 

pembelajaran dan bahan ajar berupa elektronik modul agar 
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proses belajar mengajar lebih bermakna, menarik dan 

menyenangkan. 

2. Bagi Peserta Didik : 

a. Sebagai media penunjang belajar peserta didik yang 

dapat digunakan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. 

b. Sebagai alat bantu peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa dengan menggunakan 

elektronik modul. 

3. Bagi Sekolah : 

Dapat dijadikan sumber belajar dan referensi media 

pembelajaran yang nantinya digunakan untuk membantu 

kegiatan proses belajar mengajar yang lebih menarik dan 

efektif sehingga dapat tercapainya keunggulan kompetif 

serta meningkatkan mutu proses. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan 

yang relevan untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

memberikan pengetahuan mengenai landasan teoritis serta 

pengalaman empiris tentang penerapan elektonik modul. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Pratiwi Aji yaitu 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 3D 

Page Flip Professional Pada Mata Pelajaran PAI materi Adab 

Berpakaian Kelas X di SMAN 1 Banjit Kabupaten Waykanan” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan, 

kelayakan dan respon peserta didik tentang media pembelajaran 

berbasis 3D Page Flip Professional pada mata pelajaran PAI 

materi adab berpakaian di SMAN 1 Banjit Kabupaten Way 

Kanan. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 

pengembangan media pembelajaran berbasis 3D Page Flip 

Professional pada mata pelajaran PAI materi adab berpakaian 

dinyatakan layak setelah melawati validasi masing-masing 

secara keseluruhan yaitu pada media dengan persentasen 
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88,67%, dan materi 85,00%. Sementara itu hasil ujicoba produk 

89,75%.
20

 

Penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh Sukroni 

Ibrahim, mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Elektonik Modul Menggunakan Aplikasi 3D 

Page Flip Professional Pada Tema Ekosistem Untuk Kelas V 

SD/MI adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

kelayakan oleh ahli bahasa baik 3.00, nilai ahli media sangat 

baik yaitu 3.53, sedangkan nilai kelayakan oleh materi adalah 

3.25 sangat layak dan uji coba kelompok kecil respon peserta 

didik 3.15, uji coba respon peserta didik skala besar 3.00, dan 

uji coba tingkat desminate 3.40, dan uji coba ke pendidik sangat 

menarik dengan skor 3.86. Ini menunjukkan bahwa elektronik 

modul menggunakan aplikasi 3D Page Flip Professional yang 

dihasilkan dalam penelitian dianggap layak untuk digunakan 

pada tema ekositem.
21

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Noprianty dengan judul Pengembangan Modul Elektronik 

Berbasis 3D Page Flip Professional Mata Kuliah Gambar 

Teknik di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Penelitian 

ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan Modul Elektronik 

Berbasis 3D Page Flip Professional pada mata kuliah gambar 

teknik, (2) mengetahui kualitas Modul Elektronik Berbasis 3D 

Page Flip Professional pada mata kuliah Gambar Teknik. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). 

Validasi modul elektronik ini dilakukan oleh ahli media dan 

ahli materi. Subjek uji coba penelitian ini adalah 32 mahasiswa 

program studi pendidikan teknik mesin FKIP UNSRI. Hasil 

penelitian ini adalah: (1) produk Modul Elektronik Berbasis 3D 

Page Flip Professional pada mata kuliah Gambar Teknik layak 

                                                           
20

 Gilang Pratiwi Aji, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 3D Page 

Flip Professional Pada Mata Pelajaran PAI materi Adab Berpakaian Kelas X di 

SMAN 1 Banjit Kabupaten Waykanan” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), hal.68 
21

 Sukroni Ibrahim, “Pengembangan Elektonik Modul Menggunakan Aplikasi 

3D Page Flip Professional Pada Tema Ekosistem Untuk Kelas V SD/MI” (Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Raden Intan 

Lampung, Lampung, 2019), hal.83 
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untuk digunakan; (2) kualitas produk modul elektronik ini 

sangat baik, hasil penilaian ahli media dan ahli materi ditinjau 

dari aspek tampilan 85 (sangat baik), aspek pembelajaran 51 

(baik), dan aspek materi 54 (baik). Sedangkan hasil penilaian 

peserta didik uji coba lapangan pada aspek tampilan sebesar 

956 (sangat baik), pada aspek pembelajaran 684 (sangat baik), 

dan pada aspek isi sebesar 847 (sangat baik).
22

 

Adapun Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Reni 

Hartati mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Modul Digital Bebasis 3D Page Flip 

Professional Pada Tema Sehat Itu Penting Untuk Kelas V 

SD/MI dengan hasil bahwa pengembangan bahan ajar ini 

memperoleh rata-rata nilai dari ahli materi sebasar 85,83% 

dikategorikan sangat layak, rata-rata nilai dari ahlii media 

sebasar 84,09% dengan kategorikan sangat layak, rata-rata 

penilaian ahli bahasa 75,55% dengan kategorikan layak dan 

rata-rata penilaian pendidik 79,44% dengan kategorikan layak. 

Penilaian yang diberikan oleh peserta didik pada tahap uji coba 

kelompok kecil 81,26% yang dikategorikan sangat layak, dan 

uji coba kelompok besar memperoleh rata-rata 84,58% 

dikategorilkan sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa modul 

berbasis 3D Page Flip Professional sebagai bahan ajar yang 

dikembangkan dikategorikan Sangat Baik dan Layak dijadikan 

untuk Tema 4 Sehat Itu Penting.
23

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mela 

Oktari mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Modul Elektronik Bebasis 3D Page Flip 

Professional Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X Di SMA 

Negeri 1 Tanjung Raja dengan hasil bahwa pengembangan 

modul elektronik ini memperoleh rata-rata nilai dari ahli materi 

                                                           
22

 Noprianty, “Pengembangan Modul Elektronik Berbasis 3D Page Flip 

Professional Mata Kuliah Gambar Teknik di Program Studi Pendidikan Teknik 

Mesin” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, 

Palembang, 2018), hal.64 
23

 Reni Hartati, “Pengembangan Modul Digital Bebasis 3D Page Flip 

Professional Pada Tema Sehat Itu Penting Untuk Kelas V SD/MI” (Skripsi Program 

Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Raden Intan 

Lampung, Lampung, 2021), hal.83 
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sebesar 4,65% dikategorikan sangat valid, rata-rata nilai dari 

ahli media sebasar 4% dengan kategorikan valid, rata-rata 

penilaian ahli desain pembelajaran 3,75% dengan kategorikan 

valid. Efek potensial modul elektronik berbasis 3D Page Flip ini 

terlihat pada peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan modul pada tahap field test sebesar 42,64% 

dengan N-gain sebesar 0.67. hal ini menunjukkan bahwa modul 

elektronik materi zaman praaksara di Sumatera Selatan berbasis 

3D Page Flip valid dan efektif.
24

 

 

I. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan adalah elektronik modul berbasis 

aplikasi 3D Page Flip Professional. Berikut ini adalah 

spesifikasi produknya, sebagai berikut: 

1. Produk yang dihasilkan berupa modul elektronik. 

2. Materi yang disajikan adalah tema 

3. Modul digital di desainn sesuai usia peserta didik kelas III. 

4. Modul elektronik ini dapat menghubungkan teks, gambar, 

audio, animasi, dan video. 

 

J. Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN : memuat penengasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

spesifikasi produk, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI : terdiri dari landasan teori 

berupa bahan ajar, teori media pembelajaran, teori modul 

elektronik, teori 3d page flip professional, teori 

pembelajaran tematik dan kerangka berfikir. 

3. BAB III METODE PENELITIAN : terdiri dari waktu dan 

tempat penelitian, jenis penelitian, langkah-langkah 

                                                           
24

 Mela Oktari, “Pengembangan Modul Elektronik Bebasis 3D Page Flip 

Professional Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X Di SMA Negeri 1 Tanjung Raja” 

(Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Kependidikan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hal.18 
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penelitian dan pengembangan, instrumen penelitian,dan 

teknik analisis data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : 

memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. 

5. BAB V PENUTUP : terdiri dari simpula dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan ajar 

yang digunakan guru membantu pendidik dalam melaksanakan 

proses kegiatan belajar mengajar.
1
 Bahan ajar sendiri ada yang 

berbentuk cetak dan non cetak, bahan ajar cetak berupa 

handout, buku, modul, brosur, lembar kerja siswa, sedangkan 

bahan ajar non cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, 

radio, dan compact diSc radio, bahan ajar visual seperti CAI 

(Computer asisted instruction) dan bahan ajar berbasis Web 

(web based learning).
2
 Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

sangat penting digunakan untuk membantu guru menyampakan 

pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar dikelas dan 

menggunakan media yang beragam. 

Depdiknas menyebutkan tujuan dari pengembangan 

bahan ajar adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai tuntutan 

kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yaitu 

bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik serta setting  atau 

lingkungan sosial siswanya. Selain itu, pengembangan bahan 

ajar yang ada selama ini masih bersifat umum, artinya belum 

mampu memfasilitasi pencapaian kemampuan khusus.
3
 

Mengakibatkan pencapaian hasil belajar peserta didik juga tidak 

sesuai yang diharapkan. 

2. Kriteria Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat dikatakan baik apabila telah 

memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan, adapun kriteria-

                                                           
1
 Hany Uswatun Nisa, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia 

Berbasis Kontekstual Untuk  Siswa Kelas V Sekolah Dasar, Jurnal Cakrawa Pendas 

Media Publikasi Pada Bidang Pendidikan Dasar”, Vol. 5 No. 2, (2019), hal. 102. 
2
 Qomario, Putry Agung, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA 

Berbasis ICT Sebagai Media Pembelajaran”, Jurnal Terampil, Vol. 5 No. 2, (2018), 

hal. 241. 
3
 Rizky Esti Utami, DKK, “Pengembangan E-Modul Berbasis Etnomatika 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah”, JNPM (Jurnal Nasional 

Pendidikan Matematika), Vol. 2 No. 2, (2018), hal. 269-270. 
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kriterianya meliputi: a) Relevansi, b) kompleksitas, c) 

Rasional/ilmiah, d) Fungsional, ke-up to date-an, dan e) 

Komprehensif atau keseimbangan. Selain dari kriteria bahan 

ajar diperlukan juga adanya kriteria penilaian bahan ajar, 

kriteria ini setidaknya terdapat empat syarat. Apabila terpenuhi 

maka suatu bahan ajar dapat dikatakan baik, kriterianya yaitu: 

a. Cakupan materi dan isi sesuai berdasarkan kurikulum. 

b. Penyajian materi harus memenuhi prinsip dari belajar. 

c. Bahasa dan keterbahasaan harus baik. 

d. Format buku/mdul diusahakan dengan grafika yang baik.
4
 

Suatu bahan ajar dikatakan baik apabila telah 

memenuhi syarat penilaian dari bahan ajar tersebut bahan ajar 

yang digunakan sebaik mungkin dikembangkan dengan 

semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Untuk peserta didik SD/MI masih sangat perlu media yang 

menarik untuk merangsang pola pikir peserta didik. 

3. Tujuan Penyusun Bahan Ajar  

Tujuan bahan ajar disusun untuk sebagai berikut: 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntuan 

kurikulum dengan mempertimbangkan jebutuhan 

peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif 

bahan ajajr yang tidak membosan dan menarik. 

c. Memudahkan guru melaksanakn tugas pembelajaran. 

4. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar sangat berkaitan pada sumber bahan 

ajar dimana bahan ajar ini didapatkan peserta didik untuk 

memperoleh infomasi dan materi pembelajaran dari setiasp 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jenis-jenis bahan ajar 

menurut Abdul Majid yaitu: 

                                                           
4
 Meilan Arsanti, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penulisan Kreatif 

Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius bagi Mahasiswa Prodi PBSI, 

FKIP, UNISSULA”, Jurnal Kredo, Vol. 1 No. 2, (2018), hal. 75. 



19 
 

a. Bahan cetak, seperti handout, buku, modul, lembear kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan  

model/market. 

b. Bahan ajar dengan audio seperti kaset radio, piringan hitam 

serta CD audio. 

c. Bahan ajar pandang dengan (audio visual) seperti film, dan 

video CD. 

d. Bahan ajar interaktif seperti adanya CD interaktif.
5
 

Dari empat jenis bahan ajar akan bermanfaat jika 

digunakan pada proses pembelajaran yang baik tergantung 

bagaimana seorang pendidik dapat mengelolanya secara kreatif 

atau tidak pada saat menyampaikan materi kepada peserta didik. 

metode pembelajaran menggunakan komputer sangat 

dikembangkan karena berdasarkan pada pelaksanaannya sudah 

jelas dikehidupan modern dimanas depan. Elektronik 

merupakan suatu alat yang sangat penting karena derasnya arus 

yang semakin hari semakin  mengalir tentang adanya informasi-

informasi yang baru.maka penggunaan komputer ataupun 

elektronik merupakan suatu cara yang baik dalam menampung 

informasi serta memanfaatkannya.
6
 Tidak bisa dipungkiri 

bahwa media elektronik akan sangat dibutuhkan terlebih pada 

proses pembelajaran daring. 

5. Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar juga memiliki 3 fungsi utama dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan proses belajar dan 

pembelajaran, yaitu: 

a. Bahan ajar merupakan pedoman bagi guru yang akan 

mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar dan 

pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi 

yang seharusnya diajarkan/dilatihkan kepada peserta didik. 

b. Bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik yang 

akan mengarahkan aktivitasnya dalam proses belajar dan 

                                                           
5
 Ibid,  hal. 74. 

6
 Tika Aprilia, Sunardi, Djoho, “Pemanfaatan Media Buku Digital Berbasis 

Kontekstual dalam Pembelajaran IPA”, Jurnal Pascasarjana Teknologi Pendidikan 

FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2017), hal. 198. 
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pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapain/penguasaan 

hasil pembelajaran. Sebagai alat evaluasi maka bahan ajar 

yang disamapikan harus sesuai dengan indikator an 

kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh guru.
7
 

Bahan ajar dapat dijadikan pedoman untuk 

mempelajari suatu materi pembahasan` secara lebih luas 

sehingga ilmu yang didapatkan peserta didik akan lebih banyak 

karena tidak hanya mengandalkan satu buku. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin “Medius” yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi secara 

bahasa media adalah suatu pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Secara lebih khusus pengenalan media 

dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat 

software komputer, alat grafis, atau alat elektronika untuk 

menangkap dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.
8
 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

perlu dilandasi langkah-langkah dengan sumber ajaran agama, 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an surat An-

Nahl ayat 44 yang berbunyi: 

                                                           
7
 Siti Aisyah, Evih Noviyanti., Triyanto, “Bahan Ajar Sebagai Bagian dalam 

Kajian Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Salaka, Vol. 2 No. 1, 

(2020), hal. 63. 
8
 Huniatus Salamah Zainati, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis ICT Konsep dan Aplikasi pada pembelajaran pendidikan agama 

islam”, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Kencana, 2017), hal. 62. 
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Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan 

Kami turunkan kepadamu al-qur’an, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang diturnkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan” (Q.S. Al-Nahl/16:44).”
9
 

 

AECT (Association of Education and 

Communication Technologi) memberi batasan tentang media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. Di samping sebagai sistem 

penyampaian dan pengantar, media yang sering diganti dengan 

kata mediator menurut fleming adalah penyebab atau alat yang 

turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. 

Istilah mediator media menunjukkan fungsi dan peranan yaitu 

mengatur hubungan yang efektif antar dua pihak utama dalam 

proses belajar peserta didik dan isi pelajaran.
10

  

Media adalah segala bentuk dan saluran menyampai 

pesan atau informasi dari sumber pesan ke penerima yang dapat 

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga siswa mampu memperolej 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang sesuai dengan 

tujuan informasi yang disampaikan. Menurut Miarso 

pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan usaha pendidik yang dilaksanakan secara sengaja 

                                                           
9
 Mushaf Al-Kamil, Mushaf Madinah Rasm Utsmani , (Jakarta: CV Darus 

Sunnah, 2021), hal. 272. 
10

 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran Edisi Revisi”, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), hal. 3. 
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dengan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

dilaksanakan, serta yang dilaksanakannya terkendali.
11

 

Menurut arsyad media pembelajaran memiliki ciri-

ciri umum sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang 

dewasa ini dikenal sebagai hadware (perangkat keras), 

yaitu suatu benda yang dapat dilihat secara nyata, didenger 

atau diraba dengan panca indra. 

b. Media pembelajaran memiliki pengertian non fisik yang 

dikenal sebagai sofware (perangkat lunak) yaitu kandungan 

pesan yang berupa teks dan tulisan terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin 

disampaikan kepada peserta didik. 

c. Penekanan media pembelajaran terhadap visual dan audio 

visual. 

d. media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada 

proses belajar dan mengaajr baik diruangan kelas maupun 

diluar kelas. 

e. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi 

dan interaktif guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

f. Banyak ragam media yang digunakan secara masal 

misalnya (radio dan televisi), sedangkan ragam media 

kelompok kecil misalnya (film, komputer, proyektor slide, 

video, OHP), dan perorangan contohnya (modul, 

komputer, radio, video, HP, dan tape recorder).
12

 

Dari berbagai pengertian diatas media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang disampaikan melalui pesan baik dari 

teks maupun yang tertulis yang melalui indra pendengaaran, 

mulut sebagai alat bicara, mata sebagai melihat, dicantumkan 

kedalam teks yang berupa tulisan yang mengirim pesan, dari 

pihak penerima sehingga merangsang sensorik, perasaan, 

perhatian, dan minat kemauan peserta didik sedemikian rupa 

                                                           
11

 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, “Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangan”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 3-7. 
12

 Huniatus Salamah Zainati, Op.cit, hal. 62-63. 
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agar menarik perhatian proses belajar mengajar yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan hasil belajar dari materi yang diperoleh 

dalam proses pembelajaran secara efektif. 

2. Ragam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran diharapkan dapat membangun 

situasi yang membantu siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dalam pembelajaran gru dapat 

menggunakan komputer sebagai media pembelajaran salah 

satunya untuk mengatasi lambatnya respone kognitif peserta 

didik terhadap konsep pemahaman reori yang bersifat abstrak, 

media pembelajaran komputer merupakan suatu variasi 

pembelajaran terprogram komputer mengajikan materi 

pembelajaran sebagai pengganti buku teks berupa cetakan 

dengan media komputer ada beberapa ragam atau jenis media 

pembelajaran berbasis komputer yaitu: 

a. Media power point  

salah satu media sangat membantu peserta didik power 

point telah menggantikan peranan alat presentasi pada 

masa sebelumnya power point banyak disukai dan 

digunakan karena berbagai kelebihannya power point adalh 

suatu media yang terintegrasi dengan unsur software 

seperti teks, video animasi, image, grafis, dan latar suara 

dengan demikian tampilan presentasi dibuat sedemikian 

rupa agar menarik perhatian siswa. 

b. Model drill 

Merupakan model media yang memberikan sentuhan 

pengalaman belajar yang lebih kongkrit atau nyata tersebut 

diwujudkan melalui penciptaan tiruan pada bentuk 

pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya faktor ini 

perlu diperhatikan dalam rangka penerapan model drill 

adalah tugas dan latihan harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Kesempatan latihan dengan 

media pembelajaran berbasis komputer harus 

mempersiapkan umpan balik, lingkungan latihan dan 

praktik penggunaan media pembelajaran berbasis ICT 
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harus memotivasi peserta didik, menuntun dan melatih 

siswa dengan lingkungan formal 

c. Internet 

Merupakan media pembelajaran berbasis computer yang 

berperan penting dalam proses pembelajaran seperti: email, 

e-learning, website, dan blog merupakan media yang 

digunakan untuk menyampaikan materi atau interaksi pada 

guru dan peserta didik menggunakan media komputer 

untuk membentuk sebuah jaringan yang dapat memberi 

kesempatan pada peserta didik dengan pengalaman yang 

lebih luas. 

d. Video pembelajaran 

Satu jenis pembelajaran berbasis ICT yang banyak 

digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi 

pembelajaran video pembelajaran tersusun yaitu sebagai 

berikut: 

1) Rekaman video pembelajaran dapat berupa rekaman 

hasil aktivitas pembelajaran rekaman aktifitas 

pembelajaran memiliki fungsi yang penting bagi 

evaluasi pembelajaran. 

2) Visualisasi video pembelajaran ditampilkan sebagai 

usaha untuk membimbing peserta didik lebih 

memahami sebuah materi pembelajaran melalui 

tayangan gambar yang bergerak. 

3) Menonton disajikan dihadapan peserta didik bertujuan 

untuk agar menarik perhatian peserta didik dalam 

sebuah materi pembelajaran. 

4) Sumber video yang ditampilkan sebagai media 

pembelajaran yaitu dapat dibuat sendiri dan 

didownload dari sebuah software internet. 

5) Muatan video, video pembelajaran harus memiliki 

muatan suatu materi dan video yang ditampilkan 
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sehingga singkron dengan materi pembelajaran dan 

proses pembelajaran sesuai rencana dari awal.
13

 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Levie and Lentaz mengemukakan bahwa 

pembelajaran memiliki empat fungsi yaitu:  

1. Fungsi Atensi, media visual merupakan inti yaitu menarik 

dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visualyang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. 

2. Fungsi Afektif, media visual dapat dilihat dari tingkta 

kenikamatan peserta didik ketika belajar atau membaca 

teks yang bergambar. 

3. Fungsi Kognitif, media visual dapat dilihat dari temuan-

temuan penelitian yang mengemukakan bahwa lambang 

visual atau gambar memperlancarkan pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat infrmasi atau pesan yang 

tergantung dalam gambar. 

4. Fungsi Kompensatoris fungsi ini terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks 

untuk memehami teks membantu peserta didik yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali informasi dalam teks.
14

 

Menurut Kemp and Dayton media merupakan salah 

satu fungsi untuk memotivasi peserta didik yang dapat 

direalisasikan secara teknik model drama maupun model 

hiburan yang diharapkan untuk melahirkan minat dan 

merangsang melalui saraf pendengaran peserta didi untuk 

bertindak memiliki tanggung jawab, sikap, nilai emosi, dan 

moral. 

Media berfungsi sebagai intruktor dengan tujuan 

memberikan informasi yang melibatkan peserta didik baik 

                                                           
13

 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran , Visual, Audio 

Visual, Power Point, Interne, Video Interaktift, (yogyakarta: CV Solusi 

Distribusi 2016), hal. 71-76. 
14

 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Op.Cit, hal. 13. 
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dalam benak maupun mental dalam aktivitas yang kongkrit 

sehingga dapat menjadi materi yang dirancang secara sitematis 

dan psikologis yang dilihat dari prinsip belajar instruktif, 

afektif, dan interaktif media pembelajaran juga harus berfungsi 

memberikan pengalaman yang menyenangkan peserta didik 

memenuhi kebutuhan perorangan.
15

 

4. Prinsip Pengembangan Media 

Ada beberapa prinsip media yang harus sesuai  

dengan pertimbangan dari pengembangan maupun pendidik 

dalam mengaplikasikan media yang dimanfaatkan untuk proses 

kelancaran kegiatan belajar mengajar yang perlu diperhatikan 

sebagai berikut: 

a. Pemilihan media pembelajaran digunakan dengan tujuan 

supaya materi pembelajaran tersampaikan yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan, kondisi lingkungan, dan 

penentuan media pembalajaran tidak ada satupun media 

yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan melainkan 

masiang-masing media memiliki kekurangan dan 

kelebihan dengan berbagai macam media pembelajaran 

yang disusun secara terpadu dalam proses pembelajaran 

akan mengefektifkan pencapaian indikator yang 

diharapkan. 

b. Memilih objek media harus dipertimbangkan karena bukan 

hanya sekedar selingan dan kesenangan bahkan hiburan 

semata karena hal tersebut akan digunakan untuk 

meningkatkan efektifitas belajar peserta didik hal ini 

sebaiknya harus dilakukan secra objektif yang benar-benar 

media akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Memahami kelebihan dan kekurangan media yaitu 

kegunakan untuk proses pembelajaran yang harus dipilih 

secara tepat dengan melihat kelebihan media peserta didik 

akan mencapai suatu indikator dalam materi tersebut yang 

tercapai dengan satu tujuan yaitu indikator. 

d. Memahami karakteristik media pembelajaran hendaknya 

pendidik mengenal ciri-ciri dari masing-masing media 
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yang ada karena hal tersebut menentukan dalam bentuk 

efektifitas kegiatan belajar mengajar. Adapun syarat-syarat 

memilih media pembelajaran diantaranya: 

1) Media harus sesuai tujuan dan indikator pembelajaran 

2) Memilih media yang disesuaikan dengan ketersediaan 

bahan 

3) Media harus disesuaikan dengan dana pengadaanya 

4) Media harus disesuaikan dengan mutu, kualitas, atau 

teknik yang digunakan 

5) Media pembelajaran disesuaikan dengan indikator, 

tujuan, materi, tingkat pola pengetahuan peserta didik, 

bahasa peserta didik dan jumlah siswa yang belajar. 

6) Untuk memilih media yang tepat penelitian dan 

pendidik harus mengenal ciri-ciri setiap media 

pembelajaran 

7) Media harus berorientasi pada peserta didik 

maksudnya pemilihan media harus yang baik dan 

benar yang berfungsi untuk meningkatkan 

efektifitas belajar peserta didik 

8) Media harus mempertimbangkan dana, bahan, 

mutu, lingkungan fisik tempat siswa belajar 

5. Hubungan Pembelajaran Dengan Teknologi 

Dari Syaiful Karim dan Daryanto ada beberapa 

teknologi pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan teknologi diantaranya yaitu: 

Menurut Asosation For Educational 

Communication Technology (1963) adalah sebuah 

organisasi dari cabang teori dan pengaplikasikan 

pendidikan yang terutama berkaitaqn dengan desain proses 

yangt mencakup kegiatan belajar mengajar (a) 

menganalisis kelemahan dan kelebihan suatu pesan, (b) 

penstrukturan dan sistematis oleh orang maupun 

instrument dalam lingkungan pendidikan yaitu meliputi 

perencanaan, produksi, pemilihan media, manajemen dan 

pemanfaatan komponen maupun sistem secara keseluruhan 

dalam pembelajara. 
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Menurut Commission on Instruction Tecnologi 

(CIT) (1970) dalam pengertian lebih umum teknologi 

pembelajaran diartikan sebagai media yang terlahir dari 

revolisi pengembangan media komunikasi dapat 

difungsikan untuk keperluan pembelajaran tidak hanya 

mengandalkan buku guru saja pembantu media yang lain 

berbentuk buku, papan tulis bagan yang berbentuk 

teknologi pembelajaaran contohnya: televisi, film, LCD, 

komputer, bagian-bagian perangkat keras maupun 

perangkat lunak dan lainnya teknologi pembelajaran 

merupakan suatu usaha sistem dalam merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi secara keseluruhan 

proses tujuan secara khusus. 

Menurut Silbe (1970) menyebutkan istilah 

pengembangan artinya adalah pengembangan potensi 

manusia juga pengembangan diri dan teknologi dari 

pembelajaran itu sendiri yang mencakup perancangan, 

produksi, dan penilaian teknologi untuk pembelaran. 

Menurut Mackenzie dan Eraut teknologi 

pendidikan merupakan studi sistematik mengenai 

bagaimana cara dan tujuan pendidikan yang dapat dicapai 

artinya teknologi pembelajaran lebih menuju pada proses 

pembelajaran. 

AECT merevisi dari definisinya yaitu pada tahun 

(1963, 1970, 1971) teknologi pendidikan adalah suatu 

bidang pendidikan memfasilitasi belajar pada manusia 

melalui usaha secara sistematis dalam mengidentifikasi, 

mengembangkan, pengorganisasian dan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar serta dengan pengelolaan atas 

keseluruhan proses pembelajaran.
16

 

Teknologi sangat berfungsi sekali untuk 

memberikan pendidikan dan pembelajaran yang 

berkualitas kepada peserta didik dizaman teknologi dan 

menuntut guru senantiasa mengikuti perkembangan 
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teknologi yeng dibutuhkan agar dapat memanfaatkan 

kekuatan komputer dan teknologi yang terkait dengan 

pembelajaran dan proses belajar mengajar yang efektif dan 

efesien peserta didik dan guru juga perlu menganalisis 

apakah teknologi ada efek negatif dan efek positif dari 

setiap inovasi. 

Teknologi mempengaruhi pengajaran dalam dua 

cara yaitu teoritik dan aplikatif, aplikasi teknologi 

merupakan rencana penggunaan beragam alat bantu, 

tahapan intruksional sebagai teknologi. Teknologi 

digunakan sebagai pengembangan dan oengevaluasian 

pandangan pertama yang mengatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi yang diarahkan bagaimana mengajarkan bukan 

apa yang diajarkan adapun pandangan kedua mengatakan 

bahwa teknologi diarahkan pada penerapan intruksional. 

Aplikasi media pembelajaran dapat di mengajikan 

konsep keterampilan tingkat tinggi dalam pembelajaran 

yang memiliki keterkaitan antara unsur satu dengan yang 

lainnya yang sukar diajarkan dan di pelajari melalui buku 

semata kelebihan aplikasi media interaktif pembelajaran 

dalam menjelaskan suatu konsep untuk dapat menuntut 

peserta didik bereksplorasi dan menganalisis untuk coba 

menggali konsep dan prinsip yang ternuat dalam suatu 

materi yang dihadapinya, sehingga dapat relative lebih 

cepat dan tepat membangun struktur pemahaman peserta 

didik karena memiliki keintegrasian komponen-komponen 

suara seperti teks, animasi, gambar, dan video berfungsi 

untuk mengoptimalkan peran indera dalam menerima 

informasi kedalam syaraf sensorik sistem.
17

 

 

C. Modul Elektronik 

1. Pengertian Modul Elektronik 

E-modul dibentuk dari dua kata dasar yaitu e- dan 

modul. Menurut Depdiknas modul merupakan sarana yang 

digunakan di dalamnya berisi materi, metode batasan-
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batasan cara mengevalusai dan juga tujuan untuk mencapai 

kompetensi yang sesuai dengan tingakat kesulitan yang 

disusun secara sistematis dan menarik. Kata dasar 

selanjutnya yaitu e- yang berarti elektronik yang mengacu 

pada e-learning artinya penggunaan infromasi dan 

teknologi untuk menghasilkan sebuah pengalaman 

belajar.
18

 E-modul atau modul elektonik adalah bentuk 

bahan ajar mandiri disusun sedemikian rupa secara 

sistematis dalam pembelajaran untuk mencapi suatu tujuan 

pembelajaran yang disajikan kedalam format elektronik, 

didalmnya terdapat audio, animasi, navigasi sehingga 

membuat penggunaan lebih interaktif dalam belajar, sangat 

mudah dipahami dan dijadikan sebagai bahan ajar yang 

baik. 

Sesuai dengan pendapat dari Wijayanto modul 

elektronik atau e-modul merupakan tampilan informasi 

dalam format buku berbasis elektronik dengan 

menggunakan CD, disket, hard disk, flashdisk dan dapat 

pula dibaca menggunakan komputer atau pembaca buku 

elektronik jenis lainnya.
19

 Menurut Cecep, K & Bambang 

menyatakan bahwa media elektronik dapat diakses oleh 

semua siswa mempunyai manfaat dan karakteristik yang 

berbeda. Dilihat dari manfaatnya media elektronik ini 

dapat menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif, 

menarik dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja. 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh 

Salsabila tentang media elektronik menunjukan bahwa 

penggunaan media berupa modul elektronik ini dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar rata-rata sebesar 

89%. Selain itu mempunyai manfaat lebih karena ukuran 
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file yang relative kecil dapat disimpan di flashdisk dll juga 

bisa digunakan secara offline.
20

 

2. Fungsi Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar, modul 

memiliki fungsi berikut: 

a. Bahan Ajar Mandiri yang dimaksud penggunaan 

modul dalam pembelajaran berfungsi meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa 

tergantung kepada kehadiran pendidik. 

b. Pengganti Fungsi Pendidik yang dimaksud modul 

sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan 

materi pembelajaran dengan baik dan mudah 

dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat 

pengetahuan dan usia mereka. 

c. Sebagai Alat Evaluasi yang dimaksud dengan modul 

peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan 

menilai sendiri tingkat kekuasaannya terhadap materi 

yang dipelajari dengan demikian modul sebagai 

evaluasi. 

d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik karena 

modul bergantung berbagai materi yang harus 

dipelajari oleh peserta didik maka modul juga 

memiliki fungsi sebagai bahan rujukkan bagi peserta 

didik.
21

 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi modul untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar 

mandiri dan tidak tergantung oleh pendidik karena modul 

materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta 

didik dan sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam materi pembelajaran. 

3. Tujuan Modul 

Sistem pembelajaran modul dipandang lebih 

efektif karena pembelajaran modul merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran mandiri yang dapat membimbing 
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peserta didik untuk belajar sendiri materi. Sistem 

pembelajaran modul ini menitik beratkan pada aktivitas 

siswa dan kreativitasnya dalam pembelajaran dengan 

tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Pesera didik dapat belajar dengan mudah dalam 

memahami materi yang diberikan oleh pendidik 

b. Peseta didik memiliki kesempatan untuk belajar 

dirumah dengan baik 

c. Peserta didik dapat memilih materi pelajaran yang 

diinginkan 

d. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengenal 

kelebihan dan kekurangan dan memperbaiki 

kelemahannya melalui program remedial.
22

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari pembelajaran modul adalah untuk memudahkan 

siswa dalam belajar mandiri, peserta didik memiliki 

banyak kesempatan dalam mengasah kemampuannya, 

mengenali kekurangannya dengan program remedial yang 

telah disediakan didalam modul tersebut. Pembelajaran 

menngunakan modul untuk menerapkan strategi belajar 

peserta didik aktif, karena dalam proses pembelajarannya, 

siswa tidak lagi berperan sebagai pendengar dan mencatat 

ceramah guru, tetapi mereka adalah pelajar yang aktif, 

meskipun pada prinsipnya modul bersifat individual namun 

pada saat tertentu atau tugas-tugas peserta didik dituntut 

untuk bekerja sama dalam kelompok.
23

 Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik dapat belajar secara 

fleksibel dan mampu menggunakan bahan ajar secara 

maksimal. 

4. Karakteristik dan Ciri-Ciri Modul 

Setiap ragam bentuk bahan ajar pada umumnya 

memiliki sejumlah karakteristik tertentu yang 
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membedakannya dengan bentuk bahan ajar yang lain. 

Begitu pula untuk modul, bahan ajar ini memiliki beberapa 

karakteristik, antara lainnya dirancang untuk sistem 

pembelajaran mandiri; merupakan program pembelajaran 

yang utuh dan sistematis; mengundang tujuan, bahan atau 

kegiatan, dan evaluasi; disajikan secara komunikatif (dua 

arah); diupayakan agar dapat menggantikan beberapa peran 

pengajar; cukup bahasan terfokus dan terukur; serta 

mementingkan aktivitas belajar pemakai.
24

 Dalam 

substansinya pengguna modul dapat belajar secara 

maksimal dan secra utuh menerima materi yang dimuat 

dalam modul. 

Karakteristik yang dimiliki dalam pembelajaran 

modul digital sebagai berikut: 

a. Modul merupakan paket pembelajaran yang bersifat 

self-instructional 

b. Pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual 

c. Memuat rumusan tujuan pengajaran secara eksplisit 

d. Adanya asosisasi, struktur dan urutan pengetahuan 

e. Penggunaan berbagai macam media (multimedia) 

f. Partisipati aktif dari peserta didik 

g. Adanya reinforcement terhadap respons peserta didik 

h. Adanya evaluasi terhdap penguasaan peserta didik 

atas hasil belajar.
25

 

Dari pernyataaan yang telah disampaikan oleh St. 

Vembrianto (dalam andi prastowo) diatas, dapat diketahui 

bahwa modul mempunyai ciri-ciri yang mampu 

memberikan kemudahan bagi pendidik dalam 

menyampaikan informasi terkait pembelajaran, 

memudahkan pendidik dalam melakukan evaluasi setelah 

melakukan pembelajaran, memudahkan peserta didik 

dalam melakukan pembelajaran secara mandiri sehinnga 

peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai 

                                                           
24

 Andi Prastowo, “Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar”, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2015), hal 110. 
25

 Syafruddin Nurdin, Andriantoni, Op. Cit, hal 274. 



34 
 

dengan apa yang diharapkan dengan adanya modul 

pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai media 

(multimedia) yang dapat menarik minat peserta didik. 

5. Kelebihan dan Kekurangan Modul digital 

a. Kelebihan Modul digital 

Pembelajarann modul digital memiliki kelebihan 

sebagai berikut: 

1) Memungkinkan peserta didik belajar sendiri secara 

aktif. 

2) Memungkinkan perbedaan kecepatan belajar para 

peserta didik (sehingga ada kompetisi yang sehat 

antara peserta didik). 

3) Terdapat kejelasan tujuan yang harus dicapai para 

siswa untuk setiap bahan pelajaran yang kecil. 

4) Menggunakan multimedia dan multimetode sesuai 

dengan kebutuhan kejelasan bahan dan perbedaan 

individu peserta didik. 

5) Memungkinkan pertisipasi aktif dari para peserta 

didik dalamseluruh proses belajar mengajar. 

6) Memiliki komponen-komponen yang memungkinkan 

peserta didik secara langsung dapat mengetahui 

apakah ia sudah dapat melangkah lebih jauh atau 

masih harus mempelajari hal-hal yang belum 

dikuasainya. 

7) Memungkinkan secara optimal penerapan prinsip 

belajar tuntas dan sistem administrasi kurikulum maju 

berkelanjutan. 

b. Kekurangan Modul digital 

Pembelajaran modul juga memiliki beberapa 

kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Biaya pengembangan bahan ajar tinngi dan waktu 

yang dibutuhkan lama. 

2) Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang 

mungkin kurang dimiliki oleh peserta didik pada 

umumnya dan peserta didik yang belum matang pada 

khususnya. 
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3) Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari 

fasilitator untuk terus menerus memantau proses 

belajar peserta didik, memberikan motivasi dan 

konsultasi secara individu setiap waktu peserta didik 

membutuhkan.
26

 

Seperti yang diungkapkan diatas, modul juga 

memiliki kekurangan yang masih banyak sehingga perlu 

adanya inovasi dan pembaruan mengenai modul agar baik 

dan bermanfaat. 

6. Unsur-Unsur Modul 

Untuk membuat sebuah modul yang baik maka 

satu hal yang penting harus kita lakukan adalah mengenali 

unsur-unsurnya. Modul tidak harus berisikan tujuh unsur 

yaitu judul, petunjuk belajar (petunjuk peserta didik atau 

pendidik), kompotensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau lembar 

kerja (LK), dan evaluasi. Melalui ketujuh komponen itulah, 

kita bisa menyusun sebuah bahan ajar yang disebut dengan 

modul.
27

 Disamping struktur modul tersebut diatas, ada 

unsur-unsur modul yang lainnya yang dikemukakan oleh 

St. Vembrianto sebagai beriku: 

a. Tujuan pengajar atau tujuan belajar tersebut 

dirumuskan dalam bentuk tingkah lakusiswa, masing-

masing tujuan itu melukiskan tingkah laku mana yang 

diharpkan siswa setelah mereka menyelesaikan 

tugasnya dalam mempelajari modul. 

b. Lembar kerja bagi peserta didik. Materi pelajaran 

dalam lembar kerja diatur sedemikian rupa sehingga 

peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar, dalam 

lembaran kegiatan itu tercantum pertanyaan-

pertanyaan dan masalah-masalah yang harus dijawba 

dan dipecahkan oleh peserta didik. 

c. Kunci lembaran peserta didik. Kunci lembaran itu 

terlah disediakan pada buku modul dan kadang-
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kadang kunci tersebut harus diminta kepada guru, 

dengan adanya kunci tersebut,peserta didik dapat 

mengecek ketepatan hasil pelajarannya. 

d. Lembaran evaluasi berupa tes dan ratting scale. 

Evaluaso guru terhadap tercapi atau tidaknya tujuan 

yang dirumuskan pada modul ileh peserta didik 

ditentukan oleh hasil tes terakhir yang terdapat pada 

lembaran evaluasi itu. 

e. Kunci lembaran evaluasi. Tes dan ratting scale yang 

tercantum pada lembaran evaluasi ini disusun oleh 

penulis modul yang bersangkutan.
28

 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa modul 

perlu memiliki strukur yang kompleks demi tercapainya 

tujuan pembelajaran melalui berbagai konten yang termuat 

didalamnya. 

7. Langkah-Langkah Penyusunan Modul 

Engkoswara menyatakan bahwa sebuah modul 

yang baik adalah yang sedikitnya memiliki empat 

komponen utama yaitu 1) adanya petunjuk guru, 2) 

program kegiatan anak, 3) lembaran kerja, dan 4) alat 

evaluasi.
29

 Setelah itu, Andi Prastowo dalam bukunya 

menyatakan bahwa dalam menyusun sebuah modul ada 

empat langkah yang harus dilalui yaitu 1) analisis 

kurikulum, 2) penentuan judul modul, 3) pemberian kode 

modul, 4) penulisan modul. 

a. Analisis kurikulum. Pada tahap pertama ini bertujuan 

untuk menentukan materi-materi mana yang 

diperlukan bahan ajar. Dalam menentukan materi, 

analisis dilakukan dengan cara melihat inti materi 

yang diajarkan serta kompotensi dan hasil belajar 

kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik (critical 

learning outcomes). 

                                                           
28

 Syafruddin Nurdin, “Kurikulum dan Pembelajaran”, Jakarta: Rajawali 

Pres,2016), hal 276. 
29

 Ibid, hal 277. 



37 
 

b. Menentukan judul modul. Setelah analisis kurikulum 

selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu menentukan 

judul-judul modul, untuk menentukan judul modul 

maka kita harus mengacu kepada kompetensi dasar 

atau materi pokok yang ada didalam kurikulum. 

c. Pemberian kode modul. Perlu kita ketahui bahwa 

dalam tahap ini penyusunan modul, untuk 

memudahkan kita dalam pengelolaan modul, maka 

sangat diperlukan adanya kode modul. Pada umumnya 

kode modul adalah angka-angka yang diberi makna. 

d. Penulisan modul. Ada lima hal yang penting kita 

jadikan acuan dalam proses penulisan modul, 

sebagaimananya dijelaskan berikut ini. 

1) Perumusan Kompetensi Dasar yang harus 

dikuasai, rumusan kompetensi dasar pada suatu 

modul adalah spesifikasi kualitas yang semestinya 

telah dimiliki oleh peserta didik setelah mereka 

berhasil menyelesaikan modul tersebut. 

2) Penentuan Alat Evaluasi atau Penilaian. Poin ini 

adalah mengenai criterion items, adalah sejumlah 

pertanyaan atau tes yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilaan peserta didik 

dalam menguasai suatu kompetensi dasar dalam 

bentuk tingkah laku. 

3) Penyusunan Materi. Materi atau isi modul pada 

kompetensi dasar yang akan dicapai. Apabila 

yang digunakan dalam materi modul adalah 

referensi-referensi mutakhir yang memiliki 

relevansi dari berbagai sumber. 

4) Urutan pengajaran. Perlu kita ketahui bahwa 

dalam kaitannya dengan urutan pengajaran, dapat 

diberikan dalam petunjuk menggunakan modul. 

5) Strukut Bahan Ajar (Modul). Secara umumnya, 

modul paling tidak harus memuat tujuh 
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komponen. Akan tetapi dalam kenyataan 

dilapangan struktur modul sangat bervariasi.
30

 

Langkah pembuatan modul perlu dilakukan agar 

produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan 

dapat digunakan secara maksimal sebagaimana mestinya 

sebagai bahan ajar yang berkualitas. 

 

D. 3D Page flip Professional 

1. Pengertian 3D Page flip Professional 

3D Page Flip Professional adalah perangkat lunak 

yang dirancang untuk mengkonversikan file PDF 

kehalaman publikasi digital software ini dapat mengubah 

menjadi file pdf menjadi tampilan yang lebih menarik 

seperti layaknya. Sebuah buku tidak hanya itu 3D Page 

Flip Professional membuat file pdf menjadi sebuah 

majalah ataupun komik, modul bahan ajar, katalog 

perusahaan, dan sebagainya dengan menggunakan software 

agar tampilan media lebih variatif, todak hanya berupa 

teks, software ini juga di tampilkan dengan video, gambar, 

dan audio juga bisa dibutuhkan dalam software ini 

sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik. Page 

Flip Professional kita dapat menambahkan file-file, 

gambar, PDF, SWT, dan file video yang berformat FLV 

dan MP4, sedangkan keluaran atau output dari software 

modul digunakan format yaitu HTML, EXE, ZIP, dan 

APP, sedangkan output IT kita bisa mengupload ke website 

dan dilihat secara online, output sebagai berdiri sendiri 

EXE untuk pengiriman Cdpaket itu berbentuk seperti 

format ZIP untuk lebih cepat kita mengunggah langsung ke 

Email dan output berupa aplikasi dapat digunakan di I-

Phone, Tablet, I-Pad, dan lain-lainnya.
31

 Dari beberapa 
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kriteria dan prinsip media yang dibahas teori media 

berbasis komputer maka peneliti memilih produk modul 

digital yang menggunakan aplikasi 3D Page Flip 

Professional yang dapat digunakan sebuah media untuk 

membantu peserta didik memotivasi untuk belajar dan 

dikembangkan untuk lebih menarik perhatian peserta didik 

yang di aplikasikan di dalam proses pembelajaran. 

Menurut Dhea 3D Page Flip Professional adalah 

sesuatu software yang dapat dimanfaatkan untuk membuat 

bahan ajar berbentuk e-bok digital dengan efek 3D, 

software ini mampu mengubah bahan ajar berbentuk PDF, 

Open Office, Microsoft Office, gambar menjadi e-book 3D 

flash yang menajubkan dengan berbagai format. Dengan 

bahan ajar berbentuk 3D Flsah ini maka akan memberikan 

nuansa baru dalam proses pembelajaran di kelas karena 

guru maupun peserta didik dapat membaca dengan 

berbagai sudut dengan efek 3D.
32

 Seperti yang kita ketahui 

bahwa software ini memiliki kemampuan untuk membuat 

sebuah bahan ajar yang bersifat fleksibel dan digunakan 

berbagai macam platfrom. 

3D Page Flip Professional adalah pengembangan 

dari sebuah model buku elektronik yang digunakan untuk 

bahan ajar yang dii ambil dari sebuah mainan anak-anak 

yang berisi software tentang serangkaian gambar-gambar 

tersebut akan bergerak dan berpindah-pindah halaman 

dapat dilakukan dengan melakukan drag seperti jari kigta 

yang membalik sebuah halaman buku yang beriringan 

dengan proses dragging halaman terlipat secara real seperti 

kertas yang ditekuk dengan bentuk memanfaatkan efek 

perpindahan halaman yang diharapkan dapat menarik 

perhatian dan memotivasi belajar peserta didik.
33

 Sehingga 
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peserta didik memiliki keterkaitan lebih terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan. 

3D Page Flip Professional sebagai modul 

elektronik dapat diartikan sebagai teks yang berbasis 

Software  yang digabungkan menjadi sebuah produk modul 

elektronik yang didalamnya adalah sebuah software  yang 

dinamakan computer management system (CMS) sebagai 

tempat mengajikan materi dari berbagai situs internet 

seperti Youtube, Google, Email, dan lainnya yang terkait 

dengan software  komputer yang kemungkinan untuk 

menyediakan sebuah informasi dari jarak jauh yang 

disajikan dalam Video dan Quiz Management System 

disajikan melalui penilaian otomatis berbasis pembelajaran 

computer.
34

 Oleh karena itu bahan ajar yang dihasilkan 

menjadi lebih menarik dan dapat diakses dimanapun. 

2. Tujuan Pembuatan Software Modul Elektronik 

Bahan ajar mempunyai dua komponen yaitu 

software dan hadware menurut Suryatmo dan Rusmadi 

perangkat lunak software merupakan suatu komponen 

sistem komputer yang berupa program atau intruksi untuk 

mengontrol suatu sistemdari pengertian ini tujuan agar 

merancang software yaitu sebagi berikut: 

a. Untuk memperoleh biaya produksi perangkat lunak 

yang murah. 

b. Menghasilkan perangkat lunak kinerjanya yang tinggi, 

handal, cepat, dan tepat waktu. 

c. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja 

berbagai jenis plafrom. 
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d. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya 

perawatannya rendah.
35

 

Bahan ajar yang dihasilkan dan diharapkan mampu 

menunjang pendidikan secara maksimal dan lebih efektif. 

 

E. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“tematik” diartikan sebagai “berkenaan dengan tema” dan 

“tema” sendiri berarti “pokok pikiran, dasar cerita (yang 

dipercakkapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, 

mengubah sjak, dsb).” Contohnya, tema sandiwara ini ialah 

yang keji dan yang jahat akan kalah oleh yang baik dan 

mulia. Tidak jauh berbeda, pada sumber literature lainnya, 

seperti yang ditulis oleh Hendro Darmawan, dkk, 

“tematik” diartikan sebagai “mengenai tema; yang pokok; 

mengenai lagu pokok”.
36

 

Menurut Mohammad Syaifuddin, Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui 

pengalaman langsung peserta didik akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminta. Pembelajaran tematik juga mempunyai kaitan 

dengan psikologi perkembangan karena isi materi 

didasarkan pasa tahap perkembangan peserta didik selain 
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itu psikologi belajar juga diperlukan karena mempunyai 

kontribusi.
37

 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran dalam lingkup Madrasah 

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar diantaranya Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika (MM), 

Bahasa Indonesia (BI), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). 

Pembelajaran tematik dapat membantu peserta didik agar 

lebih mudah memahami antar satu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran lainnya, sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik.
38

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu 

model pembelajaran yang saling berkaitan antara satu mata 

pelajran dengan mata pelajaran lainnya. Pembelajaran 

tematik menekan atau mendorong peserta didik untuk aktif 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sehingga 

pendidik mendapatkan pengalaman baru secara langsung. 

Di dalam pembelajaran ini terdapat tema, subtema dan 

pembelajaran. 

2. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai 

berikut: 

a. Aktif Dan Berpusat pada murid. Pembelajaran tematik 

berpusat pada murid (student centered), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar yang modern yang lebih 

banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar 

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 
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fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada murid untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran 

tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada murid. Dengan pengalaman langsung ini, 

murid dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) 

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 

c. Pemisahan mata belajaran tidak begitu jelas. Dalam 

pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran 

diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling 

dekat berkaitan dengan kehidupan murid. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran.dengan demikian, peserta didik mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luwes 

(fleksibel) dimana guru dapat mengkaitkan bahan ajar 

dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya, bahkan mengkaitkannya dengan kehidupan 

peserta didik dan keadaan lingkungan dimana sekolah 

dan peserta didik berada. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minta dan 

kebutuhan peserta didik dan peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minta dan kebutuhannya. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan (joyfull learning). 

3. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Adapun tujuan pembelajaran tematik yaitu: 

a. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya 

secara lebih bermakna. 
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b. Mengembangkan keterampilan menemukan, 

mengelolah, dan memanfaatkan informasi. 

c. Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, 

dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam 

kehidupan. 

d. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti 

kerja sama, toleransi, komunikasi, serta menghargai 

pendapat orang lain. 

e. Meningkatkan gairah dalam belajar, dan memilih 

kegiatan yang sesuai dengan minat kebutuhan para 

peserta didik.
39

 

Dengan demikian pembelajaran tematik anak 

peserta didik diharapkan mendapat hasil belajar yang 

optimal dan maksimal serta menghindari kegagalan 

pembelajaran yang masih banyak terjadi dengan model 

pembelajaran yang lain. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Setiap bentuk model pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Menuru Majid 

(2014), kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Kelebihan atau keunggulan pembelajaran tematik 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pengelaman belajar dan kegiatan belajar akan 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

2) Kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat 

dan kebutuhan peserta didik. 

3) Kegiatan belajar lebih bermakna. 

4) Mengembangkan keterampilan berpikir dan 

keterampilan sosial peserta didik 

5) Menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang 

dekat dengan keseharian peserta didik. 
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6) Mengikatkan kerjasama antar guru dalam 

merancang kegiatan pembelajaran. 

b. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Kelemahan atau kekurangan pembelajaran tematik 

adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran tematik,mengharpkan guru 

memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya 

diri, dan kemampuan handal menggali informasi 

dan pengetahuan terkait materi. Tanpa 

kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran 

tematik akan sulit diterapkan. 

2) Pembelajaran tematik mengharapkan peserta didik 

memiliki kemampuan akademik dan kreativitas, 

sehingga keterampilan-keterampilan pesera didik 

dapat terbentuk ketika pembelajaran ini 

dilaksanakan. 

3) Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan 

sumber pembelajaran yang bervariasi. 

4) Pembelajaran tematik memerlukan dasar 

kurikulum yang luwes atau fleksibel. 

5) Pembelajaran tematik membutuhkan cara 

penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan inti sari teori yang telah 

dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis, 

dalam proses pembelajaran tentunya diibutuhkan suatu alat 

bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran agar mudah 

diterima oleh peserta didik yang dapat menarik perhatian alat 

untuk membantu proses pembelajaran adalah bahan ajar 

ataupun media pembelajaran yang lainnya. 

Bahan ajar tersebut mampu menghadirkan beberapa 

format baru dan telah dikembangkan seperti materi 

pembelajaran pada teks, gambar,animasi, suara video dan 

simulasi kejadian nyata dalam suatu bentuk wadah ataupun 

program agar lebih mudah digunakan dan membuat materi 
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pembelajaran tersebut bertujuan untuk lebih mudah dipahami 

dan lebih menarik perhatian peserta didik dan untuk memotivasi 

peserta didik belajar, yang membuat peserta didik merasakan 

kejadian simulasi yang nyata kegiatan sehari-hari peserta didik. 

Tahap dalam pengembangan modul elektronik 

berbasis aplikasi 3D Page Flip Professional pada pembelajaran 

tematik yaitu peneliti pertama kali adalah untuk melakukan 

observasi lapangan apa yang dibutuhkan dilapangan dan apa 

yang belum ada dilapangan yang dijadikan untuk sebagian 

penelitian pada tahap awal, setelah mendapatkan informasi 

dilapangan dan media itu tidak ada, lalu dilanjutkan dengan 

proses pembuatan modul, setelah modul jadi peneliti 

mengkoreksi apa yang kurang dari produk yang digunakan dan 

dibantu oleh validator yang mengoreksi produk modul 

elektronik ada beberapa konstruksi yang dibutuhkan untuk 

mengoreksi, menilai produk seperti validsai dari ahli bahasa 

untuk struktur penulisan,validasi ahli materi untuk mengoreksi 

kelengkapan materi pada modul elektronik, ahli media untuk 

mengetahui layak atau tidaknya produk yang dikembangkan 

untuk modul elektronik, lalu dilanjutkan dengan revisi desain 

yang dibuat oleh peneliti, dan terakhir untuk mengetahuo 

keefektifan sebuah produk adalah diujicobakan kepada peserta 

didik dan guru adapun urutan yang dirancang oleh peneliti. 

Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti rangang untuk 

menentukan dan merancang apa yang terjadi dilapangan dengan 

kerangka teori berfikir sebagai berikut: 
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Permasalahan yang ditemukan yaitu : 

1. Kurangnya media pembelajaran yang bervariatif peserta didik merasa 

bosen dengan media yang lama. 

2. Kurangnya mengembangkan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. 

3. Media pembelajaran berupa eletronik modul belum pernah digunakan 

oleh pendidik dalam menyampaikan materi. 

Indentifikasi proses pembelajaran tematik kelas III Sekolah Dasar pada 

Tema Energi dan Perubahannya  

Perencanaan desain dan pendesainan bahan ajar modul elektronik 

menggunakan aplikasi 3D Page Flip Professional pada tema energi dan 

perubahannya 

Pengembangan dan pembuatan bahan ajar modul elektronik menggunakan 

aplikasi 3D Page Flip Professional pada tema energi dan perubahannya. 
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Gambar: Kerangka Berfikir 

Evaluasi produk modul elektronik yang berfungsi untuk melihat kelayakan 

isi, bahasa, materi dan media masing-masing dua ahli validator. 

Modul elektronik dikembangkan dan dikemas secara menarik, mudah 

dipahami dan tidak merasa bosan untuk peserta didik di tingkat SD 

Uji coba produk 2 tingkatan yaitu: 

1. Uji coba skala kecil 

2. Uji coba skala besar 

Menghasilkan sebuah produk berupa modul elektronik berbasis aplikasi 

3D Page Flip Professional tema 6 energi dan perubahannya Sekolah 

Dasar. 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pada pembelajaran tema 

energi dan perubahan nya  
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