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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN E-MODUL  

BERBASIS PRAKTIKUM PADA MATA PELAJARAN IPA  

 KELAS V MI/SD  
     Permasalahan penelitian ini beranjak dari data hasil wawancara guru 

kelas V di sekolah yang dilakukan penelitian, bahwa bahan ajar yang 
digunakan adalah buku paket yang disediakan dari sekolah, dimana 
penjelasannya terlalu lebar, berbentuk cetak, dan tidak ada lembar 

langkah-langkah kegiatan praktikum pada mata pelajaran IPA, sedangkan 
kondisi saat ini pembelajaran dilakukan secara daring/online yang 
menyebabakan kegiatan pembelajaran praktikum pada mata pelajaran 

IPA sangat sulit dilaksanakan. Akibatnya mempengaruhi kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik khususnya dalam 
pembelajaran IPA. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa E-Modul 
Berbasis Praktikum pada mata pelajaran IPA kelas V MI/SD. E- modul 

merupakan bahan ajar pendamping dan bersifat mandiri yang dapat 
digunakan untuk memudahkan peserta didik belajar dari rumah. Bahan 
ajar E- modul berbasis  praktikum diharapkan dapat menjadi sarana 

dalam upaya memudahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 
praktikum IPA.  
     Penelitian yang dilakukan menggunakan model pengembangan 

ADDIE dengan beberapa tahapan yaitu analysis (analisis), design 
(desain), development (pengembangan), implementation (implementasi) 

dan evaluation (evaluasi). Validasi kelayakan dilaksanakan oleh tim 
validator yang terdiri dari dua ahli bahasa, satu ahli materi, dua ahli 
media dan dua pendidik. Uji lapangan terdiri dari uji skala kecil yang 

terdiri dari 20 peserta didik kelas V SDN 1 Harapan Jaya Bandar 
Lampung. Sedangkan uji skala besar terdiri dari 60 peserta didik kelas V 
MIN 1 Bandar Lampung. 

      Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan 
ajar E- modul berbasis praktikum pada mata pelajaan IPA kelas V MI/SD 

memperoleh nilai rata-rata ahli materi 83,5% dan dinyatakan sangat layak 
untuk diuji cobakan, rata-rata dari ahli bahasa 83,95% dengan kategori 
sangat layak, dan rata-rata dari ahli media 85,63% dan dinyatakan sangat 

layak untuk diujicobakan. Sedangkan rata-rata penilaian yang diberikan 
oleh pendidik adalah 90,58% dengan kategori sangat layak untuk 
digunakan. Dan penilaian dari peserta didik pada skala kecil adalah 

89,04% dan skala besar memperoleh 93,80% dengan kategori sangat 
menarik/sangat layak. Berdasarkan hal tersebut maka bahan ajar E-modul 
berbasis praktikum pada mata pelajaran IPA kelas V MI/SD layak 

digunakan dalam proses pembelajaran baik dirumah maupun disekolah. 
 

Kata kunci: Bahan Ajar, E-Modul berbasis praktikum 
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MOTTO 

                         

                         

                              

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 

langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. 

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan 

cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang 

(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan 

dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah 

, Tuhan semesta alam”. 

(Q.S. Al A’raf (7): 54) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Judul penulisan skripsi ini adalah “PENGEMBANGAN E-

MODUL BERBASIS PRAKTIKUM PADA MATA 

PELAJARAN IPA KELAS V MI/SD”. Agar tidak terjadi kesalah 

fahaman dalam memberikan interprestasi terhadap judul di atas, 

maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang 

terkandung didalamnya, yaitu: 

1. E-Modul (Modul Elektronik) 

     Modul adalah salah ssatu jenis bahan ajar, adapun modul 

terbagi menjadi dua: bahan cetak dan non cetak. Modul yang 

dulunya hanya berupa hard copy, kini dapat dibuat menjadi 

bentuk soft copy atau E- modul. Penggunaan E-modul dapat 

memberikan dampak positif pada penggunaan gadget siswa. 

Tentunya E-modul yang dibuat dituntut memiliki nilai 

tambah yang membuat siswa lebih tertarik untuk belajar 

dengan ataupun tanpa diawasi guru, kapanpun dan 

dimanapun.
1
 E-Modul dirancang utamanya untuk membantu 

peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. Karena tujuan itu, di dalam E- modul 

umumnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana. Dengan kata lain, E-modul telah didesain 

sedemikian rupa memuat tujuan pembelajaran, 

materi/subtansi belajar dan kegiatan evaluasi yang 

digunakan. Selain itu aplikasi yang digunakan sebagai 

pembuatan E-modul yang dikembangkan oleh peneliti 

menggunakan aplikasi Microsof Word kemudian dilanjutkan 

Flip PDF Profesional yang disertakan video, gambar, 

                                                             
1 Nurcholish Arifin Handoyono, Suparmin, Heryanto Nugroho, 

“Pengembangan E-Modul Berbasis Lectora Pada Pembelajaran Sistem Rem,” Jurnal 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, vol. 17, no. 2, (2020), 157 



 

 

 
 

2 

animasi sehingga proses pembelajaran tidak monoton tulisan 

saja.
2
 

2. Praktikum 

     Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk 

pengamatan terhadap percobaan atau pengujian. Dalam 

pembelajaran IPA, harus dapat memfokuskan pada 

pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa dalam 

memanfaatkan dan menerapkan konsep, prinsip dan fakta 

sains melalui suatu pengamatan atau penyelidikan.
3
 

3. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

     IPA secara ringkas dapat dikatakan merupakan usaha 

manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan 

dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga dihasilkan 

kesimpulan yang betul (truth). Jadi, IPA mengandung tiga 

hal, yaitu: proses (usaha manusia memahami alam semesta), 

prosedur (pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar), 

dan produk (kesimpulannya betul). 

 

     Mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan diantaranya: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

                                                             
2 Hanifa Ainun Nisa, Mujib, Rizki Wahyu Yunian Putra, “Efektivitas E-

Modul dengan Flip Pdf Professional Berbasis Gamifikasi Terhadap Siswa SMP,” 

Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia, vol. 05 no. 02, (2020), 13. 
3 Zuanita Adriyania, Kristi Liani Purwanti, “Pengembangan Petunjuk 

Praktikum IPA Fisika-Kimia Berbasis Learning Cycle 5E untuk Meningkatkan 
Keterampilan Proses Sains Calon Guru MI/SD,” JURNAL THABIEA, vol. 01, no. 02, 

(2018), 93. 
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mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam 

dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan 

f. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam 

pembangunan di setiap negara. Pendidikan akan menyiapkan 

siswa untuk menghadapi masalah dengan situasi serta kondisi 

yang berbeda, terlebih di era globalisasi. Pendidikan memberikan 

kesempatan siswa tidak sekedar bertahan hidup ditengah 

kemajuan zaman melainkan membangun kemampuan 

bekerjasama, berkomunikasi, saling menghormati, toleransi, 

religius, berakhlak mulia dalam upaya menyelesaiakan masalah 

dan menciptakan kreatifitas. Salah satu fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional dalam UU nomor 20 tahun 2003 adalah: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
5
 

                                                             
4 Eviani, Sri Utami, Tahmid Sabri, “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terhadap Kemampuan Literasi Sains IPA Kelas V SD,” Jurnal Pendidikan 

Dasar, vol. 1, no. 2, (2020), 3. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6. 
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     Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan 

potensinya dengan lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu 

menciptakan generasi baru yang lebih potensial dan berkembang 

menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, karena 

generasi baru yang akan mlanjutkan pembangunan bangsanya. 

Orang yang berpendidikan tinggi memiliki kualifikasi akademis 

yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Menurut Moh. 

Khoerul Anwar, dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu 

bidang yang memiliki peran yang penting dalam membentuk 

generasi yang cerdas, bijaksana, dan berkarakter.
6
 Dalam hal ini, 

pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan dan kesejahteraan manusia. Diharapkan dengan 

adanya pendidikan akan memungkinkan manusia yang 

berkualitas, baik dihadapan Allah SWT maupun sesama manusia. 

Allah SWT menjanjikan keistimewaan terhadap orang-orang 

yang beriman serta berilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 11 

berikut: 

                        

                        

                        

“Wahai orang-orang yang beriman! Apa bila dikatakan 

kepadamu “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu” Maka 

berdirilah, niscaya allah akan meninggalkan orang-orang yang 

beriman diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu 

                                                             
6 Moh.Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk 

Karakter Siswa sebagai Pembelajar, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah,” 
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, vol. 2, no. 2, (2017), 98, 

10.24042/tadris.v2i2.1559. 
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pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11).
7
 

     Ayat tersebut menjelaskan, salah satu tujuan pendidikan 

adalah untuk menjadikan manusia yang berkualitas, sejalan 

dengan tujuan pendidikan nasional yaitu pengembangan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
8
 Isi dari tujuan tersebut mengandung makna 

bahwa peserta didik harus menjadi seseorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan iman yang seimbang. Dengan demikian peserta 

didik kelak dimasyarakat diharapkan memiliki penguasaan ilmu 

yang bermanfaat untuk kehidupan dunia tanpa melupakan 

kebutuhan akhirat, yang dilakukan dengan mengembangkan 

potensi yang ada pada diri peserta didik secara maksimal melalui 

proses pembelajaran. 

     Belajar mengajar menjadi sebuah kegiatan yang bernilai 

edukatif yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Interaksi 

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang di 

atas, juga tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru. Setiap 

akan melakukan pembelajaran seorang guru haruslah menyusun 

rancangan yang akan dituju berdasarkan tuntutan dan harapan. 

Tuntutannya adalah guru perlu merancang rencana pembelajaran 

baik dalam materi pelajaran, media, teori belajar, maupun metode 

belajar yang akan hendak dilaksanakan sehingga mampu 

menghasilkan perangkat pembelajaran sehingga dapat dijadikan 

sebagai syarat administrasi keprofesionalan guru. sedangkan 

                                                             
7 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Sygma, 2010), 

543. 
8 Ibid, 98. 



 

 

 
 

6 

harapannya ialah agar materi pelajaran yang diinginkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah.
9
  

     Belajar merupakan  proses perubahan tingkah laku yang 

terjadi secara internal dalam diri individu  dengan usaha agar 

memperoleh hal yang baru baik itu berupa rangsangan, reaksi  

atau kedua-duanya yaitu rangsangan dan reaksi, karena belajar 

juga merupakan  proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam kompetensi, keterampilan dan  sikap. Jadi belajar bukan 

hanya mengumpulkan materi sebanyak mungkin dan  

menghafalnya.
10

 

     Namun pada realita pelaksanaan pembelajaran yang 

berkembang sekarang, sebagian guru lebih banyak mengandalkan 

komponen buku teks atau buku paket sebagai pegangan 

mengajar. Sementara dari segi konten, masih terdapat beberapa 

kelemahan, seperti isi buku teks cenderung hanya berisi 

informasi-informasi bidang studi saja, aspek-aspek pengajaran 

seperti: motivasi, tujuan, peran serta peserta didik sering 

diabaikan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, seharusnya guru 

dalam mengajar memanfaatkan sumber belajar yang lain untuk 

melengkapi kekurangan yang ada, misalnya memaksimalkan 

manfaat penggunaan media atau bahan ajar pembelajaran, yang 

mana diketahui fungsi bahan ajar sangat berperan tinggi dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, meningkatkan 

motivasi dan rangsangan belajar, sehingga tujuan kegiatan belajar 

mengajar dapat tercapai dengan baik. 

     Masalah di atas jika tidak diatasi, maka dapat berdampak 

dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam pembelajaran 

IPA, peserta didik mempunyai anggapan bahwa pelajaran IPA 

adalah suatu mata pelajaran yang membosankan, kurang menarik, 

sulit, tidak berfaedah, dan sejumlah anggapan negatif lainnya. 

Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka akan berimplikasi pada 

                                                             
9 Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI Implementasi 

Kurikulum 2013 Berbasis Hots (Higher Order Thingking Skils), (Yogyakarta: 

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI, 2019), 104. 
10 Herawati, “Memahami Proses Belajar Anak,” Jurnal Pendidikan Anak 

(Bunayya), vol. 4, no. 1, (2018), 31. 
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proses pembelajaran yang tidak efektif atau bernilai manfaat bagi 

peserta didik sebagai objek utama penerima manfaat. Dalam al-

Qur‟an sebagai panduan umat Islam, dikemukakan pentingnya 

menyelenggarakan pendidikan yang bermanfaat. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Abasa ayat 4: 

             

“Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu 

memberi manfaat kepadanya?.” (QS. „Abasa: 4) 

 

     Sehubungan dengan ayat di atas, hendaknya proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat, baik 

bagi guru maupun peserta didik itu sendiri. Terlebih pada 

pembelajaran IPA pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) yang 

mana diketahui menjadi dasar bagi pengembangan untuk mata 

pelajaran IPA pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, pengertian yang benar terhadap berbagai konsep dan 

prinsip-prinsip IPA harus benar-benar dipahami oleh peserta 

didik agar kualitas prestasi belajarnya dapat berlangsung optimal. 

Pendidikan IPA  juga dapat membantu seseorang untuk 

mengembangkan pemahaman dan kebiasaan berpikir, sehingga 

siswa memiliki sejumlah keterampilan bagi kehidupannya.
11

 

     Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

kehidupan manusia diperlukan pemahaman yang baik mengenai 

alam, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maupun 

untuk mendapat pengertian tentang manfaat alam dalam 

kehidupan. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang alam menjadi 

bagian penting dari program pembelajaran, agar manusia dapat 

mengelolah alam dengan baik dan dalam kehidupan diperoleh 

keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya 

(alam). 

                                                             
11 Diyana Putra, Widiana, Citra Wibawa, “Peran Model Pembelajaran 

Scramble dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA,” Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan, vol. 4, no. 3, (2020), 410. 
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     Dalam mendukung kegiatan pendidikan yang demikian, sudah 

seharusnya pembelajaran sains dilakukan beriringan dengan 

kegiatan praktikum. Karena pembelajaran sains bukan hanya 

penguasaan konsep-konsep semata, tetapi juga terdapat proses 

penemuan fakta. Sehingga ilmu yang diperoleh oleh siswa 

menjadi lebih kuat dalam memorinya.
12

 Selain itu untuk menilai 

baik tidaknya kualitas suatu pembelajaran, dapat dilihat dari 

strategi pembelajaran yang digunakan, penggunaan model atau 

metode dalam proses belajar mengajar akan mempengaruhi 

proses pembelajaran itu sendiri.
13

  

     Menurut pendapat Ida Fiteriani, pada prinsipnya keterampilan 

proses IPA yang ditekankan pada anak sekolah dasar masih 

bersifat mendasar dan telah melalui proses manipulasi, 

modifikasi dan penyederhanaan sesuai tahapan perkembangan 

kognitif anak sekolah dasar. Proses dan perkembangan 

karakteristik anak usia MI/SD memiliki kecenderungan belajar 

dari hal-hal konkret, memandang sesuatu yang dipelajari sebagai 

satu kesatuan yang utuh dan terpadu.
14

 

     Karakteristik tahapan berfikir peserta didik usia SD/MI 

tersebut, selaras dengan pendapat seorang pakar terkemuka dalam 

disiplin ilmu psikologi anak yaitu Jean Piaget, melalui 

observasinya, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif 

terjadi dalam empat tahapan. Masing-masing tahapan 

berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang 

berbeda-beda. Semakin banyak informasi tidak membuat pikiran 

anak lebih maju, kualitas kemajuannya berbeda-beda sesuai 

dengan tahap perkembangan kognitifnya. Tahap-tahap 

                                                             
12 Alik Mustafidal Laili, “Pelatihan Penggunaan Kit Listrik Bagi GURU 

IPA SMP Sunan Ampel Kecamatan Karangrejo,” J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian 

kepada Masyarakat), vol. 7, no. 1, (2019), 1. 
13 Riski Muliyani, Yudi Kurniawan, Desvika Annisa Sandra, “Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains Terpadu Siswa melalui Implementasi Levels of Inquiry 
(LoI),” Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, vol. 2, no. 2, (2017), 81, 

10.24042/tadris.v2i2.1904 
14 Ida Fiteriani, “Studi Komparasi Perbedaan Pengaruh Pemahaman Konsep 

dan Penguasa Keterampilan Proses Sains Terhada Kemampuan Mendesain 
Eksperimen Sains,” TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, vol. 4, 

no. 1, (2017), 54. 
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perkembangan kognitif tersebut adalah tahap sensorimotor yaitu 

pada usia 0 sampai 2 tahun, tahap pra-opersional pada usia 2 

samapai 7 tahun, tahap opersional konkret pada usia 7 samapai 11 

tahun dan tahap operasional formal pada usia 11 sampai 

dewasa.
15

 Dapat disimpulkan bahwa anak usia SD/MI menurut 

Piaget berada dalam tahapan berfikir operasional konkret, dimana 

anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk 

menyelesaikan suatu masalah, namun hanya saja mereka 

melakukannya masih terbatas pada situasi yang nyata. 

     Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa 

karakteristik yang dimiliki oleh anak usia sekolah dasar adalah 

membutuhkan pembelajaran yang konkret dalam menunjang 

keberhasilan pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan bahan ajar 

yang tepat agar dalam proses belajarnya menjadi lebih efektif. 

Terutama pada mata pelajaran IPA, sangatlah diperlukan bahan 

ajar yang bersifat konkret untuk menunjang proses kegiatan 

pembelajaran. Seperti penggunaan bahan ajar e-modul IPA 

berbasis praktikum menjadi panduan belajar IPA secara konkret 

yang sangat baik. 

     Wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti pada saat 

prapenelitian dengan guru kelas V MIN 1 Bandar Lampung, yaitu 

dengan Ibu Lisa Dwi Susanti, S. Pd dan Guru kelas V SD Negeri 

1 Harapan Jaya Bandar Lampung, yaitu ibu Rusdanila, S. Pd. 

Beliau menyatakan fakta yang sama bahwa bahan ajar yang lebih 

banyak digunakan adalah buku paket yang disediakan dari 

sekolah. Beliau sangat mengakui bahwa dalam buku paket 

penjelasannya terlalu lebar, berbentuk cetak, dan tidak ada 

langkah kegiatan praktikum pada mata peljaran IPA, sedangkan 

kondisi saat ini pembelajaran dilakukan secara daring/online yang 

menyebabakan kegiatan pembelajaran praktikum pada mata 

pelajaran IPA sangat sulit dilaksanakan dan buku cetak kurang 

evisien untuk digunakan. Penguasaan materi IPA oleh sejumlah 

peserta didik masih mendapatkan beberapa kesulitan. Analisa 

                                                             
15 Rizki Faizah Isnaeni, Maemonah, “Epistimologi Perkembangan Kognitif 

Anak Usia Dini dalam Pandangan Jean Piaget,” JAPRA (Jurnal Pendidikan Raudhatul 

Athfal), vol. 3, no. 2, (2020), 76. 
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penyebabnya, diantaranya kesulitan memahami materi IPA yang 

disebabkan bahan ajar yang diberikan kurang dilengkapi dengan 

panduan atau langkah-langkah praktikum. Sehingga bahan ajar 

yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti E-modul 

dengan dilengkapi langkah-langkah kegiatan praktikum pada 

materi IPA sangat diperlukan. 
16

  

       Kegiatan pembelajaran praktikum sangat penting dalam 

pembelajaran IPA dimana praktikum termasuk kedalam 

perwujudan dari keterampilan proses sains. Keterampilan proses 

sains sangat penting bagi peserta didik untuk melatih dirinya agar 

bersikap jujur, teliti dan mampu mengolah informasi yang 

mereka miliki.
17

 Sedangkan saat ini pembelajaran dilaksanakan 

dari rumah secara daring/online akibat mewabahnya virus covid-

19 yang menyebabkan kegiatan pembelajaran praktikum cukup 

sulit dilakukan jika hanya mengandalkan buku paket dari sekolah 

yang berbentuk cetak. Akhirnya peserta didik banyak tidak 

menyukai pelajaran IPA karena menganggap IPA rumit dan tidak 

menyenangkan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan bahan 

ajar E-modul berbasis praktikum. Penggunaan E-modul IPA 

berbasis praktikum bertujuan positif untuk menanamkan 

keterampilan berfikir kritis, aktif dan ilmiah serta melatih peserta 

didik melakukan suatu penemuan ide baru, dan dapat memenuhi 

ketiga aspek hasil belajar yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik pada mata pelajaran IPA. 

     Berdasarkan ulasan pendapat dari guru kelas V MIN 1 Bandar 

Lampung dan SDN 1 Harapan Jaya Bandar lampung yang sudah 

dipaparkan, maka semakin memperkuat asumsi peneliti bahwa 

dalam pembelajaran IPA sangat diperlukan adanya sebuah bahan 

ajar berupa E-modul (modul elektronik) yang di dalamnya 

terkandung multimedia yang dapat memperjelas langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran praktikum IPA sehingga dapat digunakan 

                                                             
16 Lisa Dwi Susanti, “ Bahan ajar yang digunakan dan analisis Kebutuhan 

Bahan Ajar,” Wawancara, 03 Desember, 2020. 
17 Aulia Novitasari, Alinis Ilyas, Siti Nurul Amanah, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
Pada Materi Fotosintesis Kelas XII IPA di SMA Yadika Bandar Lampung”, 

BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologi, vol. 8, no.1, (2017), 94. 
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siswa pada saat belajar secara mandiri juga memotivasi dan 

menambah minat peserta didik dalam memahami materi IPA. E-

modul (modul elektronik) merupakan versi elektronik dari sebuah 

modul yang sudah dicetak, penggunaan bahan ajar berupa E-

modul sangat dibutuhkan dalam rangka membantu guru dalam 

proses pembelajaran. E-modul yang didesain tentunya telah 

disesuaikan dengan materi, kompetensi inti dan kompetensi 

dasar.
18

 Yang diharapkan dapat digunakan oleh peserta didik 

dalam proses belajar secara mandiri atau melalui bimbingan guru. 

     Fungsi modul dalam konteks ini, dalam kegiatan pembelajaran 

meliputi bahan ajar yang mandiri, pengganti fungsi pendidik, 

sebagai alat evaluasi, sebagai bahan rujukan. dalam upaya 

meningkatkan efektivitas perserta  didik  dalam  belajar.
19

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada intinya e-modul ini dapat 

digunakan untuk belajar secara mandiri oleh siswa. Oleh karena 

itu secara tidak langsung penggunaan e-modul sangat membantu 

untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Pengertian secara sederhana modul konvensional 

didefinisikan sebagai modul yang dicetak. Sementara E-modul 

adalah versi digital dari sebuah modul konvensional. Pengertian 

lebih luas,  sebuah e-modul berisi paduan materi/konten yang 

terdapat dalam modul konvensional dengan teknologi  mobile 

yang interaktif dengan tujuan  agar siswa memiliki pemahaman 

yang lebih komprehensif dari yang  diperolehnya di buku 

konvensional.
20

 

                                                             
18 Lely Yuliawati, Didik Aribowo, Mustofa Abi Hamid, “Analisis 

Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Berbasis Adobe Flash pada 
Mata Pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik,” JUPITER (Jurnal Pendidikan 

Teknik Elektro), vol. 5, no.1, (2020), 39. 
19 Dirat Mahadiraja, Syamsuarnis, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Berbasis Daring pada Mata Pelajaran Instalasi Penerangan Listrik Kelas XI Teknik 
Instalasi Tenaga Listrik T.P 2019/2020 di SMK Negeri 1 Pariaman,” JTEV (Jurnal 

Teknik Elektro dan Vokasional), vol. 06, no. 01, (2020), 78. 
20 N Masta, Septina Severina Lumbantobing, Taat Guswantoro, dkk, 

“Mempersiapkan Blended Learning Melalui Pelatihan Pembuatan E-Modul  untuk 
Guru Madrasah Tsanawiyah YAPPI Mulusan,” Jurnal Comunita Servizio, vol. 2, no. 

1, (2020), 267. 
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     E-Modul dirancang utamanya untuk membantu peserta didik 

lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Karena tujuan 

itu, di dalam e-modul umumnya memuat seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana. Dengan kata lain, e-modul 

telah didesain sedemikian rupa memuat tujuan pembelajaran, 

materi/subtansi belajar dan kegiatan evaluasi yang digunakan. 

Selain itu, e-modul juga dirancang agar peserta didik dapat 

belajar mandiri dan mempraktikkannya sendiri. Di dalam E-

modul IPA tersebut disertakan petunjuk bagaimana cara dan 

langkah-langkah praktikum. Dalam kondisi belajar demikian, 

diharapkan dapat merangsang minat dan motivasi peserta didik 

untuk belajar, mendorong peserta didik membangun pemahaman 

dengan berdiskusi antar teman dan memperpanjang daya ingat. 

Dengan demikian, E-modul IPA dalam proses pembelajaran 

diduga penting untuk meningkatkan kualitas peserta didik tanpa 

melupakan guru sebagai fasilitator. 

     Dugaan peneliti dalam penelitian ini adalah mengunakan 

metode Research and Development (R&D), dugaan ini diperkuat 

dengan temuan penelitian yang dilakukan Rona Taula Sari, Siska 

Angreni dan Retno Aulia Fortuna yang berjudul “Pengembangan 

Modul Pembelajaran IPA Berbasis Pendekatan Konstruktivisme 

Untuk Kelas V SD”.
21

 Modul yang digunakan oleh Sinta Ariska 

menggunakan pendekatan berbasis konstruktisme, teori ini 

memperlihatkan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif 

dalam membuat sebuah pengalaman menjadi masuk akal. Dalam 

proses pembelajaran ini peserta didik yang harus mendapatkan 

penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan 

pengetahuan mereka, tanpa bimbingan guru. Dalam pandangan 

ini, peserta didik mendapatkan makna pengetahuan dengan 

melakukan pemilihan dan menata apa yang mereka ketahui, baik 

secara individual maupun bersama peserta didik lain. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan e-modul dapat 

                                                             
21 Rona Taula Sari, Siska Angreni dan Retno Aulia Fortunadalam, 

“Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis Pendekatan Konstruktivisme 
Untuk Kelas V SD”, Bio-Pedagogi: Jurnal Pembelajaran Biologi, vol. 8, no. 2, 

(2019), 1. 
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memudahkan proses belajar mengajar dan membuat kegiatan 

belajar mengajar menjadi menarik dan tidak monoton. 

     Berkenaan dengan bahan ajar E-modul berbasis praktikum 

materi IPA yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, maka 

diharapkan ilustrasi berupa cara praktik (praktikum sederhana) 

IPA yang tersaji dapat memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi yang ada di dalam E-modul tersebut. Terlebih 

dengan bantuan praktikum yang tersaji menjadikan konsep yang 

abstrak menjadi lebih konkret. Lebih lanjut, peneliti 

mengembangkan e-modul pembelajaran ini bertujuan untuk 

membantu guru mengembangkan kemampuan pada diri siswa 

agar mampu mengeluarkan ide-ide saat melakukan pembelajaran 

IPA. Hal tersebut sesuai dengan salah satu pertanda bahwa 

seseorang telah belajar, yakni jika ada perubahan tingkah laku 

dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif).
22

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

     Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah 

dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Belum tersedia bahan ajar E-modul yang memfasilitasi 

peserta didik kelas V MI/SD dalam pembelajaran IPA. Bahan 

ajar yang digunakan adalah buku paket yang disediakan dari 

sekolah, dimana buku paket penjelasannya terlalu luas dan 

berbentuk cetak, sedangkan kondisi saat ini pembelajaran 

dilakukan secara daring/online sehingga buku cetak kurang 

evisien digunakan. 

 

                                                             
22 Ida Fiteriani, Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif  

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif  yang Berkombinasi pada Materi Ipa  
di MIN Bandar Lampung,” TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 

vol.  4, no. 2, (2017), 6. 
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2. Belum ada bahan ajar E-modul yang menunjang 

pembelajaran praktikum IPA. Mayoritas pembelajaran saat 

ini dilakukan secara daring/online, otomatis guru kesulitan 

saat melakukan pembelajaran praktikum pada mata pelajaran 

IPA. 
 

     Berdasarkan identifikasi masalah, dengan menyesuaikan 

tingkat kesulitan penelitian maka peneliti membatasi 

permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas V MIN 1 

Bandar Lampung dan SD Negeri 1 Harapan Jaya Bandar 

Lampug. 

2. Peneliti mengembangkan bahan ajar e-modul dengan berbasis 

praktikum. 

3. Materi yang diambil adalah mata pelajaran IPA kelas V 

semester genap. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengembangan E-modul pada materi IPA untuk 

kelas V MI/SD? 

2. Bagaimana hasil validasi ahli terhadap E-modul IPA dengan 

berbasis praktikum? 

3. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap E-modul 

IPA dengan berbasis praktikum? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

     Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk menghasilkan produk E-modul IPA dengan berbasis 

praktikum pada materi IPA untuk kelas V MI/SD. 

2. Untuk mengetahui kelayakan dari hasil validasi ahli terhadap 

E-modul IPA dengan berbasis praktikum. 

3. Untuk mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap E-

Modul IPA dengan berbasis praktikum. 
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F. Manfaat Pengembangan 

1. Manfaat Teoritis 

     Memberikan konstribusi yang positif bagi pengembangan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya terkait dengan 

penggunaan E-modul IPA berbasis praktikum yang dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong keterampilan 

berpikir kritis, dan mendorong peserta didik lebih banyak 

belajar secara mandiri untuk memecahkan permasalahan 

yang telah diberikan oleh pengajar 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan 

pengetahuan dan pengalaman belajar secara 

langsung baik secara mandiri maupun bersama 

guru untuk mencapai penguasaan kompentensi. 

2) Sebagai bahan untuk memotivasi peserta didik 

dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik dalam aktivitas belajar IPA. 

3) Sebagai alat bantu peserta didik untuk 

meningkatkan pembelajaran secara mandiri 

menggunakan E-Modul pembelajaran dengan 

berbasis praktikum. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai penambah kreativitas guru ketika memilih 

bahan ajar berupa E-Modul yang digunakan untuk 

mencapai kompetensi peserta didik. 

2) Sebagai pemberi motivasi kepada guru untuk 

mengembangkan E-modul pembelajaran dengan 

teknologi yang sudah ada. 

3) Sebagai penambah pengetahuan bagi guru, karena 

guru sebelumnya belum menggunakan E-modul 

pembelajaran IPA dengan berbasis praktikum. 

c. Bagi Peneliti 

     Sebagai pembelajaran, pengalaman dan wawasan 

baru dalam mengembangkan E-modul pembelajaran 

dengan berbasis praktikum, serta dapat dijadikan 
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sebagai pembelajaran untuk mengembangkan E-modul 

pembelajaran yang lebih menarik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Berikut ini adalah penelitian yang relevan atau terkait dengan 

bahan ajar e-modul sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahma Anggraini 

(2018) yang berjudul “Pengembangan E-Modul Materi 

Energi dan Perubahannya Dengan Pendekatan Saintifik 

Kelas IV SD/MI”, dalam skripsinya, menyatakan bahwa 

“ Hasil dari pengujian kelayakan ahli media sebesar 92,91%, 

ahli materi sebesar 87,62%, uji respon pendidik 93,85%, uji 

coba skala kecil 88%, uji coba skala besar dari tiga sekolah 

yakni 93,82%, 91,85%, dan 91,96%. Sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh sebesar 91,43% dengan kategori “Sangat 

Layak”, sehingga produk yang dikembangkan layak 

digunakan dalam pembelajaran”.
23

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizan Dwi Atmaji dan Ika 

Maryani (2018) yang berjudul “Pengembangan E-Modul 

Berbasis Literasi Sains Materi Organ Gerak Hewan dan 

Manusia Kelas V SD”, dalam jurnalnya menyatakan bahwa 

“Hasil pengembangan berupa e-modul berbasis literasi 

mendapat penilaian ahli media mendapatkan nilai 92,85 

dengan kategori “Sangat Layak. Ahli materi mendapatkan 

penilaian 92,85 dengankategori “Sangat Layak”. Hasil 

Penilaian ahli pembelajaran mendapatkan nilai 73,21 dengan 

kategori “Layak”. penilaian dari uji coba skala kecil yang 

dilakukan oleh peserta  didik mendapatkan nilai 95 dengan 

kategori “Sangat Layak” dan penilaian dari guru 

mendapatkan nilai 95 dengan kategori “Sangat Layak”. Uji 

coba skala besar yang dilakukan oleh peserta didik 

mendapatkan nilai 96,6 dengan kategori “Sangat Layak” 

danpenilaian dari guru mendapatkan nilai 97,08 dengan 

kategori “Sangat Layak”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

                                                             
23 Dwi Rahma Anggraini, “Pengembangan E-Modul Materi Energi dan 

Perubahannya dengan Pendekatan Saintifik Kelas IV SD/MI” (Skripsi: Bandar 

Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 12.  
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didapatkan maka e-modul berbasis literasi sains sangat layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah”.
24

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Ma‟rifatun Nurdiana, 

Sutarman dan Widjianto yang berjudul “Pengembangan 

Media Modul Elektronik Berbasis Android pada Pokok 

Bahasan Suhu dan Kalor” dalam jurnalnya menyatakan 

bahwa “media modul elektronik berbasis android ini memuat 

materi, simulasi dan soal. Berdasarkan kegiatan 

pengembangan ini dihasilkan media pembelajaran yang 

valid dengan nilai rata-rata 3,75. Berdasarkan uji coba 

terbatas terkait kemenarikan media diperoleh skor sebesar 

3,25 yang merupakan media pembelajaran dalam kategori 

menarik.”
25

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial, Arial, Dwi Agus 

Kurniawan, Suci Okta Piyana yang berjudul “E-Modul 

Etnokontruktivisme: Implementasi Pada Kelas V Sekolah 

Dasar  Ditinjau dari Persepsi, Minat dan Motivasi” dalam 

jurnalnya menyatakan “Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan media  pembelajaran berupa bahan ajar 

dalam bentuk modul elektronik dengan  menggunakan 

aplikasi software 3D Pageflip Professional untuk siswa  

kelas V Sekolah Dasar. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode  Research and Development (R&D) 

yang mengadaptasi model  pengembangan ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation,  Evaluation). 

Berdasarkan hasil penilaian dalam penelitian ini pada angket  

Persepsi menperoleh frekuensi sebanyak 25 siswa dengan 

persentase  100% dalam kategori cukup. Untuk angket minat 

mendapatkan frekuensi  sebanyak 20 siswa dengan 

persentase sebesar 80% dalam kategori baik.  Sementara 

untuk angket motivasi diperoleh frekuensi sebanyak 25 

                                                             
24 Rizan Dwi Atmaji, Ika Maryani, “Pengembangan E-Modul Berbasis 

Literasi Sains Materi Organ Gerak Hewan dan Manusia Kelas V SD,” 

FUNDADIKDAS, vol. 1 no. 1, (2018), 29. 
25 Ana Ma‟rifatun Nurdiana, Sutarman, Widjianto, Pengembangan Media 

Modul Elektronik Berbasis Android pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor, JRPF 

(Jurnal Riset Pendidikan Fisika), vol. 2, no. 1, (2017), 34. 
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siswa  dengan persentase sebesar 100% dalam kategori baik. 

Dari data yang  dihasilkan menunjukkan bahwa modul 

elektronik etnokontruktivisme  berbasis software 3D 

Pageflip Professional yang dikembangkan dapat  digunakan 

sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran.
26

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mimin Ninawati, Feli Cianda 

Adrin Burhendi, Wulandari yang berjudul “Pengembangan 

E-Modul Berbasis Software iSpring Suite 9” dalam jurnalnya 

menyatakan “Sumber belajar untuk mahasiswa terutama 

mahasiswa PGSD yang berbentuk modul elektronik berbasis  

software iSpring Suite 9 pada mata kuliah Konsep Dasar IPA 

1 belum ada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk  

mengembangkan dan menghasilkan modul elektronik yang 

menggunakan software iSpring Suite 9 pada mata  kuliah 

Konsep Dasar IPA 1 untuk mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Metode  yang digunakan 

dalam penelitian dan pengembangan ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan  Model ADDIE. Tahapan 

Model ADDIE yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, 

Implementasi, dan  Evaluasi. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu 56 mahasiswa Semester II Prodi Pendidikan Guru 

Sekolah  Dasar. Validasi produk dilakukan pada ahli media, 

dan materi. Sedangkan kemenarikan produk melalui  

penyebaran angket kepada mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa validasi ahli media modul elektronik 

berbasis software iSpring Suite 9 menunjukkan presentase 

82,5 % dengan kategori baik. Pada  validasi ahli materi 

menunjukkan presentase 95,83 % dan termasuk kategori 

sangat baik. Dan selanjutnya  pada aspek kemenarikan 

melalui angket respon siswa menunjukkan presentase 88 % 

dengan kategori  sangat baik. Kesimpulan penelitian ini 

menunjukkan bahwa modul elektronik berbasis software 

iSpring Suite 9 mempunyai kategori layak dan menarik 

                                                             
26 Syahrial, Arial, Dwi Agus Kurniawan, dkk, “E-Modul 

Etnokontruktivisme: Implementasi Pada Kelas V Sekolah Dasar  Ditinjau dari 

Persepsi, Minat dan Motivasi,”  Jurnal Educatio, vol. 7, no. 1, (2021), 47. 
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digunakan sebagai sumber belajar mahasiswa Program Studi  

Pendidikan Guru Sekolah Dasar.”
27

 

     Pengembangan bahan ajar e-modul sudah banyak dilakuakan 

oleh peneliti terdahulu, namun pengembangan E-modul 

sebelumnya hanya menampilkan visual saja berupa tulisan dan 

gambar, perbedaan E-modul yang peneliti saat ini kembangkan 

adalah lebih konkret dengan adanya tampilan audiovisual (video) 

berbasis praktikum, sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah 

dasar yang membutuhkan pembelajaran secara konkret. 
 

  

                                                             
27 Mimin Ninawati, Feli Cianda Adrin Burhendi, Wulandari, 

“Pengembangan E-Modul Berbasis Software iSpring Suite 9,” Jurnal Teknologi 

Pendidikan, vol. 21, no. 1, (2019), 165. 



 

 

 
 

20 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, 

disusun sebagai berikut: 

Bab I    Pendahuluan 

       Bab ini berisi Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Pengembangan, Manfaat 

Pengembangan, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Releven dan Sistematika Penulisan.  

Bab II Landasan Teori  

       Bab ini berisi gambaran Deskripsi Teoritik dan 

Desain Penelitian Pengembangan. 

Bab III Metode Penelitian 

       Bab ini menjelaskan Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengembangan, Desain Penelitian Pengembangan, 

Prosedur Penelitian Pengembangan, Spesifikasi 

Produk yang Dikembangkan, Subjek Uji Coba 

Penelitian Pengembangan, Instrumen Penelitian, Uji-

Coba Produk dan Teknik analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pengembangan 

       Bagian ini berisi Deskripsi Hasil penelitian 

pengembangan, deskripsi dan analisis Data Hasil Uji 

Coba dan Kajian Produk Akhir. 

 

Bab V Penutup 

       Pada bab ini berisikan Simpulan dan Rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Modul 

1. Pengertian Modul 

     Modul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kegiatan belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta 

didik dengan meminimalisir bantuan dari guru.
28

 Modul 

adalah salah satu bentuk bahan ajar berbentuk cetak yang 

dirancang untuk dapat digunakan saat belajar secara mandiri 

oleh peserta didik, oleh karena itu modul dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan modul untuk belajar mandiri. Dalam 

hal ini siswa dapat belajar mandiri tanpa kehadiran pengajar 

secara langsung.
29

  

     Modul merupakan salah satu alat bantu pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Melalui modul, siswa dapat melakukan 

pembelajran secara mandiri dengan berpedoman pada unsur-

unsur yang terdapat dalam modul.
30

 Modul sendiri 

merupakan bahan untuk belajar yang telah ditulis tujuan-

tujuan pembelajaran agar peserta didik bisa belajar dengan 

mandiri tanpa harus dibimbing dari pendidik. Modul dapat 

berguna dan bermanfaat apabila peserta didik bisa 

menggunakan dan memahami dengan mudah. Menggunakan 

modul akan membuat peserta didik yang mempunyai 

kecepatan dalam kegiatan belajar, akan lebih mudah 

menyelesaikan kompetensi dasar daripada peserta didik 

lainnya. Dari segi kebahasaannya, modul dibuat sesederhana 

mungkin sesuai dengan cara berpikir peserta didik. 

                                                             
28 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, ( Jakarta: 

Prenada Media, 2019), 208. 
29 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangankan Media Pembelajaran 

(Jakarta: Referensi Jakarta, 2018) 155. 
30 Najuah, Pristi Suhendra Lukitoyo, Winna Wirianti, Modul Elektronik: 

Prosedur Penyusunan dan Aplikasinya, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6. 
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2. Komponen-Komponen Modul Pembelajaran 

     Sebuah modul umumnya dilengkapi beberapa komponen 

berikut: 

a. Tujuan Pembelajaran  

     Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah 

laku yang diharapkan dari siswa setelah mereka 

mempelajari modul. 

b. Lembar Petunjuk Penggunaan 

     Memuat penjelasan bagi guru dan peserta didik 

tentang pengajaran agar dapat terlaksana dengan 

efisien, serta memberikan penjelasan tentang macam-

macam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses 

belajar, waktu untuk menyelesaikan modul, alat-alat 

dan sumber pelajaran, serta petunjuk evaluasi. 

c. Lembar kegiatan  

     Lembar kegiatan memuat pelajaran yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, dimana susunan materi 

disesuaikan dengan tujuan instruksional yang akan 

dicapai dan disusun selangkah demi selangkah untuk 

mempermudah siswa dalam belajar. 

d. Lembar kerja 

     Menyerupai lembaran kegiatan untuk menjawab atau 

mengerjakan soal-soal/tugas atau masalah-masalah 

yang harus dipecahkan. 

e. Kunci lembar kerja 

     Berfungsi untuk mengevaluasi atau mengoreksi hasil 

pekerjaan sendiri pada peserta didik 

f. Lembar soal 

     Berisi soal-soal guna melihat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul 

g. Kunci jawaban lembar soal  

     Sebagai alat koreksi hasil pekerjaan sendiri pada 

peserta didik.
31

 

 

                                                             
31 Ibid, 9. 
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3. Karakteristik Modul Pembelajaran 

      Karakteristik yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan modul adalah sebagai berikut:  

a. Self instruction merupakan salah satu karakteristik yang 

dimiliki modul, yaitu dapat digunakan oleh individu 

tanpa bantuan dari individu lain. 

b. Self Contained yaitu keseluruhan materi pembelajaran 

yang dibutuhkan terdapat dalam modul tersebut. 

c. Berdiri sendiri (Stand Alone), Stand alone atau berdiri 

sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

bergatung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. 

Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu 

bahan ajar yang lain untuk mempelajari atau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut. 

d. Karakteristik adaptive dalam hal ini adalah modul dapat 

beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

e. Bersahabat/akrab (User Friendly) modul juga 

hendaknya memenuhi kaidah user friendly atau 

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi 

dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses 

sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan 

istilah yang umum digunakan merupakan salah satu 

bentuk user friendly.
32

 

 

 

 

 

                                                             
32 Nurul Huda Panggabean, Amir Danis, Desain Pengembangan Bahan Ajar 

Berbasis Sains, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 24-26. 
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4. Manfaat Modul Pembelajaran 

     Manfaat yang diperoleh dari penggunaan modul adalah: 

a. Modul memberikan feedback yang banyak sehingga 

siswa dapat mengetahui hasil belajarnya 

b. Siswa mendapat kesempatan untuk mencapai angka 

tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara 

tuntas 

c. Modul disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya 

jelas, spesifik dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan 

begitu, usaha siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dapat terarah dengan segera 

d. Pembelajaran yang membimbing siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran melalui langkah-langkah yang 

teratur akan menimbulkan motivasi untuk belajar 

dengan giat 

e. Modul dapat disesuaikan dengan perbedaan cara belajar 

siswa 

f. Modul mengurangi atau menghilangkan rasa persaingan 

dikalangan siswa, sebab semua dapat mencapai hasil 

tertinggi. 

g. Modul dengan sengaja memberikan kesempatan untuk 

remedial, yakni memperbaiki kelemahan, kesalahan 

atau kekurangan siswa yang akan ditemukan sendiri 

oleh siswa berdasarkan evaluasi yang diberikan secara 

individu.
33

  

 

5. Prosedur Penyusunan Modul Pembelajaran 

     Adapun langkah-langkah dalam penyusunan sebuah 

modul sebagai berikut: 

a. Penentuan SK dan Rencana Kegiatan Belajar Mengajar 

     SK (Standar Kompetensi) ditetapkan terlebih dahulu 

sebagai tahap awal dari sebuah proses pembelajaran, 

sehingga tujuan dari kegiatan pembelajaran juga dapat 

                                                             
33 Najuah, Pristi Suhendra Lukitoyo, Winna Wirianti, Modul Elektronik: 

Prosedur Penyusunan dan Aplikasinya, 12. 
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tercapai dengan baik. Sementara itu rencana kegiatan 

belajar mengajar diartikan sebagai pengembangan dari 

standar kompetensi. Rencana kegiatan belajar mengajar 

ini biasanya dibuat dalam suatu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) atau silabus. 

b. Analisis Kebutuhan Modul Pembelajaran  

     Kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan pada 

awal pengembangan, modul pembelajaran ini 

dimaksudkan agar penyusun modul mengerti akan hal 

apa saja yang perlu dimuat dalam sebuah modul, supaya 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pengguna 

modul. Proses ini dapat ditempuh lewat cara berikut: 

1) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau 

silabus 

2) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup 

unit kompetensi atau bagian dari kompetensi 

Utama 

3) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan 

keterampilan dan sikap yang yang dipersyaratkan 

4) Menentukan judul modul pembelajaran yang akan 

disusun 

c. Penyusunan Draf Modul Pembelajaran 

     Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan draf 

modul pembelajaran adalah menyusun dan mengatur 

materi pembelajaran dari analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu 

atau subkompetensi menjadi sebuah kesatuan yang 

sistematis. Draf modul pembelajaran inilah yang akan 

mendapatkan evaluasi dan nantinya akan direvisi 

berdasarkan kegiatan uji coba serta validasi yang 

dilakukan 
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d. Uji Coba 

     Tujuan uji coba adalah untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

yang diberikan dalam modul pembelajaran, kemudahan 

dalam memahami materi dan kemudahan dalam 

menggunakan modul pembelajaran yang akan diuji 

coba, dilaksanakan langsung kepada peserta didik 

sebagai pengguna modul pembelajaran, sebagai sarana 

kritikan dan masukan yang didapat dari tahap uji coba 

ini bermanfaat dalam memperbaiki draf modul.  

e. Validasi 

     Validasi adalah proses penilaian terhadap kesesuaian 

modul dengan kebutuhan untuk mengetahui validitas 

tersebut. Validasi dilakukan dengan melibatkan pihak 

ahli sesuai dengan bidang yang terkait dalam modul 

pembelajaran. Setelah proses validasi oleh pihak ahli, 

diharapkan modul pembelajaran yang dibuat akan layak 

dan cocok untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil validasi inipun digunakan untuk 

penyempurnaan modul pembelajaran yang akan 

diproduksi. 

f. Revisi dan Produksi  

     Perbaikan atau revisi merupakan proses 

penyempurnaan modul pembelajaran. Setelah 

memperoleh masukan yang didapat dari hasil uji coba 

dan validas lalu melakukan revisi maka modul 

pembelajaran siap untuk diproduksi.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Najuah, Pristi Suhendra Lukitoyo, Winna Wirianti, Modul Elektronik: 

Prosedur Penyusunan dan Aplikasinya, 9-10. 
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B. Modul Elektronik (E-Modul) 

     Modul sebagai bahan ajar untuk siswa belajar mandiri 

memiliki beberapa bentuk yang dapat dipilih. Kondisi pandemic 

covid-19 yang terjadi menuntut untuk terjadinya pengurangan 

kontak, modul dapat dengan praktis dan efektif digunakan oleh 

siswa dalam belajar, modul yang sesuai adalah modul elektronik 

(e-modul). E-modul banyak digunakan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran, memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan juga perangkat menggunakan jasa 

perangkat elektronik yang dikenal dengan e-learning. E-modul 

adalah bahan ajar yang sebelumnya didokumentasikan dan 

didistribusikan menggunakan media cetak dikertas yang disebut 

modul, kemudian dikembangkan menggunakan media elektronik 

yang disebut modul elektronik (e-modul).
35

 

     Pemanfaatan E-modul sebagai media pembelajaran dimulai 

dengan pemanfaatan TIK melalui hardware dan sistem software 

yang menunjukkan teks informasi yang dapat dibaca, dan 

memungkinkan pengguna untuk “mengendalikan” informasi 

yang dibaca untuk dipahami. E-modul memerlukan hardware 

untuk dapat menggunakannya yaitu Desktop PC dan portable 

hardware (notebook, tablet, mobile phone). E-modul dapat 

dimanfaatkan dalam beberapa bentuk yaitu: audio (pendengaran), 

visual (penglihatan) audio visual (pendengaran penglihatan) dan 

multimedia interaktif. E-modul sebagai media pembelajaran 

memiliki sifat dan tujuan yang sama dengan modul yang 

dijelaskan pada pembahasan tentang modul diatas, dengan 

tambahan sifat user friendly dalam menggunakannya sebagai 

media pembelajaran, e-modul memiliki beberapa kekurangan dan 

kelebihan seperti dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

   Kelebihan dan kekurangan e-modul  

 

No Kelebihan Kekurangan 

1 Siswa dapat belajar 

mandiri 

Perancangan e-modul harus 

baik untuk menghindari 

miskonsep 

2 Pembelajaran interaktif Memerlukan software tertentu 

untuk menggunakan e-modul 

3 Tampilan user friendly Memerlukan pengetahuan 

tentang software 

4 Praktis untuk dibaca Persiapan membutuhkan 

waktu dan keahlian tambahan 

5 Tidak perlu kertas 

sebagai media cetak 

Memerlukan hardware untuk 

menggunakan e-modul 

 

     Pengembangan e-modul terdiri dari beberapa tahapan, 

sebelum membuat e-modul diperlukan analisis kebutuhan e-

modul, meliputi kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk 

memperoleh informasi e-modul yang dibutuhkan peserta didik 

dalam mempelajari kompetensi yang ada. Penentuan judul e-

modul yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.
36

 

     Modul elektronik merupakan media inovatif yang dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. Suatu proses 

pembelajaran agar mampu meningkatkan ketercapaian hasil 

belajar perlu didukung oleh learning guide yang tepat. Hal ini 

mengingat waktu tatap muka di depan kelas sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan volume materi yang harus diselesaikan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan learning guide yang mampu 

mengaktifkan peserta didik dalam belajar. Di antara learning 

guide yang memungkinkan bagi peningkatan hasil belajar siswa 

dan mengutamakan kemandirian aktif siswa adalah modul 

elektronik. Modul elektronik (e-modul) sendiri hampir sama 

                                                             
36 Yusfita Yusuf, dkk, Media Pembelajaran, (Surabaya: CV Jakad Media 

Publishing, 2020), 8-11. 
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dengan e-book. Perbedaannya hanya pada isi dari keduanya. E-

book adalah buku cetak versi elektronik yang dapat dibaca 

dengan menggunakan teknologi seperti: laptop, komputer, 

android, dan tablet.
37

  

     E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya secara elektronik. E-modul merupakan tampilan 

informasi dalam format buku yang disajikan secara elektronik 

dengan menggunakan harddisk, disket, CD, atau flashdisk dan 

dapat dibaca dengan menggunakan komputer atau alat pembaca 

buku elektronik. Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian 

modul dan modul elektronik, tidak terlihat adanya perbedaan 

prinsip pengembangan antara modul konvesional (cetak) dengan 

modul elektronik. Perbedaan terlihat pada format penyajian 

secara fisik. Pada umumnya modul elektronik mengadaptasi 

komponen-komponen yang terdapat pada modul cetak.
38

 Berikut 

ini adalah tabel perbandingan antara modul elektronik dengan 

modul cetak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI, 89. 
38 Slamet Triyono, Dinamika Penyusunan E-Modul, (Indramayu:  Penerbit 

Adab (CV. Adanu Abimata), 2021), 3. 
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Tabel 2.2 

Perbandingan antara modul elektronik dengan modul cetak
39

 

Modul Elektronik Modul Cetak 

Format elektronik (dapat berupa 

file.doc, .exe, .swf, dll) 

Format berbentuk cetak (kertas) 

Ditampilkan menggunakan 

perangkat elektronik dan 

software khusus (laptop, PC, HP, 

Internet) 

Tampilannya berupa kumpulan 

kertas yang tercetak 

Lebih praktis untuk dibawa Berbentuk fisik,untuk 

membawa 

dibutuhkan ruang untuk 

meletakan 

Biaya produksi lebih murah Biaya produksi lebih mahal 

Tahan lama dan tidak akan lapuk 

dimakan waktu 

Daya tahan kertas terbatas oleh 

waktu 

Menggunakan sumber daya 

tenaga listrik 

Tidak perlu sumber daya 

khusus untuk menggunakannya 

Dapat dilengkapi dengan audio 

atau video dalam penyajiannya 

Tidak dapat dilengkapi dengan 

audio atau video dalam 

penyajiannya. 

 

C. Praktikum 

1. Pengertian Praktikum 

     Praktikum adalah kegiatan dengan menggunakan alat-alat 

sains dan/atau merupakan latihan menggunakan alat-alat 

untuk keperluan tertentu, misalnya menimbang dengan 

menggunakan neraca analisis untuk menentukan massa 

benda-benda yang kecil. Metode praktikum merupakan salah 

satu metode yang dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran IPA, karena peserta didik akan mendapat 

banyak pengalaman dari praktikum yang dilakukan.
40

 

                                                             
39 Yusfita Yusuf, dkk, Media Pembelajaran, 42. 
40 Nokman Riyanto, 7 Karya 1 Buku, (Banjarnegara: CV. Pelita Gemilang 

Sejahtera, 2018), 23. 
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     Praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam pembelajaran IPA sehingga IPA disebut dengan 

experimental science. Proses belajar mengajar dengan 

praktikum ini berarti peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu 

objek, menganalisis.
41

 

     Kegiatan praktikum sangat dimungkinkan adanya 

penerapan beragam keterampilan proses sains sekaligus 

pengembangan sikap ilmiah yang mendukung proses 

perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri peserta 

didik. Disinilah tampak praktikum memiliki kedudukan yang 

amat penting dalam pembelajaran IPA.
42

 Karena melalui 

praktikum peserta didik memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains 

dan sikap ilmiah untuk menimba ilmu. 

     Kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Praktikum terbimbing 

     Kegiatan siswa dalam praktikum terbimbing hanya 

melakukan percobaan dan menemukan hasilnya saja, 

seluruh jalannya percobaan sudah dirancang oleh guru. 

Langkah-langkah percobaan, peralatan yang harus 

digunakan, serta objek yang harus diamati atau diteliti 

sudah ditentukan sejak awal oleh guru. 

b. Praktikum Bebas 

     Kegiatan siswa dalam praktikum bebas lebih banyak 

dituntut untuk berpikir mandiri, bagaimana merangkai 

alat percobaan, melakukan percobaan dan memecahkan 

masalah, guru hanya memberikan permasalahan dan 

objek yang harus diamati atau diteliti.
43

 

 

                                                             
41 Maman Rumanta, Praktikum IPA di SD, (Banten: CV Widya Karya 

Sejati, 2018) , 7. 
42 Ibid, 150. 
43 Sang Surya Media, Konvergensi, (Surakarta, CV. Akademika, 2018), 55-

56. 
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    Melaksanakan kegiatan praktikum pada saat pembelajaran, 

siswa dibagi menjadi kelompok kecil beranggotakan 2-6 

orang sesuai dengan ketersediaan alat dan bahan. Di sekolah 

dasar masih sulit bagi siswa untuk membuat prosedur 

praktikum sendiri jika hanya mengandalkan buku paket yang 

disediakan sekolah dimana pembahansannya yang tergolong 

luas, oleh karena itu peneliti mengembangkan bahan ajar e-

modul IPA berbasis praktikum untuk membimbing siswa 

dalam melakukan praktikum secara mandiri. 

     Kegiatan pembelajaran praktikum sangat penting bagi 

pembelajran IPA. Melalui kegiatan praktikum diharapkan 

siswa dapat lebih memahami konsep-konsep yang tertera 

dalam teori yang telah dipelajari, membangun motivasi 

untuk belajar lebih jauh serta berkembangnya keterampilan 

proses sains yang dapat menimbulkan sikap ilmiah dalam 

diri peserta didik.
44

 

     Melalui praktikum, siswa dapat memiliki banyak 

pengalaman dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Menurut Ausubel agar belajar lebih bermakna (meaningful 

learning), dapat dilakukan dengan mengaitkan pada 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik 

sebelumnya.
45

 Pengetahuan yang dimaksud bisa berupa 

pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan 

sendiri dengan objek tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa 

melalui pengalaman langsung, peserta didik dapat belajar 

lebih mudah dan lebih paham, dibandingkan dengan belajar 

melalui sumber sekunder. misalnya buku paket, hal tersebut 

sangat sesuai dengan pendapat Dewey yang mengemukakan 

konsep “lerning by doing” yaitu belajar melalui kegiatan 

melakukan bukan hanya melihat atau mendengar.
46

 

                                                             
44 Sistiana Windyariani, Pembelajaran Berbasis Konteks dan Kreativitas 

(Strategi Untuk Membelajarkan Sains di Abad 21), (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 

11. 
45 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 110. 
46 Ibid, 88. 
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     Setidaknya, praktikum memiliki beberapa peranan dalam 

pembelajaran.
47

 

a. Praktikum mampu membangkitkan motivasi belajar 

b. Praktikum untuk mengembngakan keterampilan dasar 

c. Praktikum sebagai wahana belajar pendekatan ilmiah 

     Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih menunjukkan 

banyak kelemahan. Salah satu kelemahan pembelajaran IPA 

di Sekolah Dasar adalah masih hanya mengandalkan buku 

paket yang ada di sekolah dan kurang memfasilitasi siswa 

saat proses belajar berlangsung, akibatnya siswa menjadi 

kurang minat pada pembelajaran IPA, dan hasil belajar 

menurun. 

2. Komponen-Komponen Praktikum 

     Komponen-komponen wajib yang harus ada pada sebuah 

panduan praktikum adalah sebagai berikut: 

1) Judul praktikum, harus singkat dan dapat 

menggambarkan secara umum kegiatan praktikum yang 

dilakukan. Judul praktikum yang dimaksud yaitu nama 

atau identitas yang diberikan pada setiap jenis 

praktikum. 

2) Tujuan praktikum, dibuat berkaitan dengan 

permasalahan yang diungkapkan dipengantar atau 

berkaitan dengan unjuk siswa.  

3) Alat dan bahan, pada komponen ini berikan daftar alat 

dan bahan yang dibutuhkan, apa dan bagai mana alat 

dan bahan tersebut digunakan. 

4) Penuntun atau petunjuk praktikum juga dilengkapi 

dengan prosedur atau langkah kegiatan, merupakan 

instruksi untuk melakukan kegiatan selangkah demi 

selangkah. Cara kerja dapat berupa uraian ataupun 

poin-poin. 

                                                             
47 Windyariani, Pembelajaran Berbasis Konteks dan Kreativitas (Strategi 

Untuk Membelajarkan Sains di Abad 21), (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan 

CV BUDI UTAMA), 2019), 12-13. 
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5) Dasar teori, adalah materi yang berkaitan dengan 

kegiatan praktikum  dan dijadikan acuan dalam 

kegiatan praktikum dan materi tersebut diharapkan 

dapat berguna saat praktikum. 

6) Kesimpulan, yaitu rangkuman dari jawabannya 

permasalahan yang telah dianalisis. Praktikum akan 

menguji kemampuan siswa setelah kegiatan praktikum 

dilakukan, sehingga dapat mengetahui kepahaman 

peserta didik terhadapat materi yang telah 

dipraktikumkan.
48

 

 

3. Langkah-Langkah Kegiatan Praktikum 

     Pada pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran, 

ada langkah langkah yang perlu dilakukan agar hasil yang 

diharapkan dapat tercapai dengan baik. Ada tiga langkah 

utama yang perlu dilakukan, yaitu: 

1) Langkah persiapan 

     Dalam langkah persiapan diperlukan untuk 

memperkecil kelemahan-kelemahan atau kegagalan-

kegagalan yang dapat muncul. Kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam langkah persiapan antara lain: 

menetapkan judul dan tujuan praktikum, 

mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, 

mempersiapkan tempat praktikum, mempertimbangkan 

jumlah peserta didik dengan jumlah alat yang tersedia 

dan kapasitas tempat praktikum, mempersiapkan tata 

tertib dan disiplin selama praktikum, serta membuat 

petunjuk dan langkah-langkah praktikum. 

 

 

 

                                                             
48 Ni Wayan Sri Damayanti, I komang Wisnu Budi Wijaya, Haifaturrahmah, 

Buku Panduan Praktikum IPA Terpadu, (Bandung: NILACAKRA, 2020), 18. 
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2) Langkah pelaksanaan 

     Pada langkah pelaksanaan praktikum, peserta didik 

melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan petunjuk 

dan langkah-langkah yang telah dibuat pada tahap 

persiapan praktikum. Langkah-langkah yang dibuat 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 

dipraktikumkan. Kegiatan peserta didik dalam 

pelaksanaan praktikum adalah mengobservasi 

(mengamati) percobaan, mencatat data, menganalisis 

data, menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil 

praktikum dan mengkomunikasikan hasil praktikum. 

Sedangkan guru dalam pelaksanaan praktikum adalah 

mengawasi proses praktikum yang sedang dilakukan 

oleh siswa, baik secara menyeluruh maupun 

perkelompok.
49

 Setelah praktikum dilaksanakan, 

kegiatan guru selanjutnya adalah melakukan tindak 

lanjut kepada peserta didik dengan cara meminta 

peserta didik membersihkan dan menyimpan peralatan 

yang digunakan, mendiskusikan masalah-masalah yang 

ditemukan selama praktikum, membuat laporan hasil 

praktikum, meminta perwakilan peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil laporan yang telah diperoleh 

dan dibuat selama kegiatan praktikum berlangsung. 

3) Tindak Lanjut Praktikum 

     Setelah melaksanakan praktikum, kegiatan 

selanjutnya adalah guru meminta siswa membuat 

laporan hasil praktikum dengan petunjuk yang telah 

ditetapkan guru. Hasil percobaan atau praktikum harus 

dituliskan secara jujur dan apa adanya tanpa merubah 

hasilnya. Artinya, dengan pembelajaran praktikum guru 

mengarahkan siswa untuk bersikap objektif terhadap 

hasil percobaannya. Karena sikap objektif adalah salah 

satu bentuk dari sikap ilmiah tersebut. Setelah itu, siswa 

beserta guru mendiskusikan kendala-kendala yang 

                                                             
49 Ibid. 30. 
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terjadi selama praktikum. Lalu mencari solusinya. 

Disini siswa lain dapat memberikan solusinya dan 

berani mempertahankan argumennya sesuai dengan 

hasil praktikumnya. Dan memberikan pertanyaan yang 

akan dijawab di laporan praktikumnya. Dan sebelum 

menutup praktikum, guru meminta siswa 

mengembalikan alat yang dipakai, membersihkan meja 

praktikumnya. Lalu guru memeriksa kebersihan alat 

dan menyimpan kembali semua perlengkapan yang 

telah digunakan. 

     Kesimpulannya, penjelasan diatas memperlakukan 

siswa sebagai seorang ilmuan efektif dalam 

mengembangkan sikap ilmiah siswa. Karena secara 

sadar siswa diajak untuk menggali sendiri informasinya 

dan diarahkan untuk membuktikannya. 

     Adapun kelebihan dari metode praktikum dalam 

pembelajaran menurut Sagala adalah: 

a) Dapat membuat peserta didik lebih percaya atas 

kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan 

yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima 

penjelasan dari guru atau informasi yang ada 

dalam bahan ajar. 

b) Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan 

studi eksplorasi tentang sains dan teknologi. 

c) Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti 

bekerjasama, bersikap jujur, terbuka, kritis dan 

bertoleransi. 

d) Peserta didik belajar dengan mengalami atau 

mengamati sendiri suatu proses atau kejadian. 

e) Memperkaya pengalaman peserta didik dengan 

hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. 

f) Mengembangkan sikap berpikir ilmiah. 

g) Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses 

internalisasi. 
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Sedangkan kekurangannya adalah: 

a) Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan 

yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah. 

b) Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil 

yang diharapkan karena terdapat faktor-faktor 

tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan. 

c) Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat 

dijadikan materi  eksperimen. 

d) Sangat menuntut penguasaan perkembangan 

materi, fasilitas peralatan dan bahan mutakhir.
50

 

 

4. Manfaat praktikum 

1) Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi 

belajar, sehingga peserta didik yang termotivasi belajar 

akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu. 

2) Pembelajaran praktikum mengembangkan ketrampilan 

dasar melalui praktikum. Dalam hal ini peserta didik 

dilatih untuk mengembangkan kemampuan memahami 

konsep dengan melatih kemampuan mereka 

mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, 

menggunakan dan menangani alat secara aman 

merancang dan melakukannya. 

3) Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, 

hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran. 

Praktikum tidak hanya sekedar melibatkan peserta didik 

saja, akan tetapi peran langsung dari peserta didik. 

4) Praktikum dapat menunjang materi pelajaran, dalam hal 

ini pembelajaran praktikum memberi kesempatan bagi 

peserta didik untuk menentukan dan membuktikan 

teori, dengan begitu pembelajaran praktikum dapat 

menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran.
51

 

 

                                                             
50 Ibid, 31. 
51 I Made Alit Mariana, Pedoman Praktikum IPA SD Kelas Rendah, 

(Bandung: NILACAKRA, 2020), 9-10. 
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D. Pembelajaran IPA di sekolah dasar (MI/SD) 

1. Pengertian dan Tujuan Pembelajaran IPA di MI/SD 

     Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar diajarkan 

sebagai upaya mengenalkan fenomena alam yang ada 

dikehidupan sekitar. SD kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3) 

mulai pengenalan dengan peristiwa alam, untuk SD  kelas 

tinggi (kelas 4, 5 dan 6) mulai diajarkan untuk memahami 

keteraturan peristiwa alam dikehidupan sekitar.
52

 Dalam 

menjelaskan pengertian IPA, IPA dapat ditinjau dari tiga hal 

yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai pembentukan nilai-

nilai atau sikap dan IPA sebagai proses, IPA sebagai produk 

yaitu: pengetahuan IPA berupa kumpulan fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori IPA. Dalam hal ini terkait 

kecakapan dalam berfikir secara ilmiah, sistematis, dan 

kritis. Selanjutnya, IPA sebagai penanaman dan 

pembentukan nilai-nilai atau sikap, sikap-sikap ilmiah 

tersebut diantaranya objektif, jujur, menceritakan fakta, 

selalu ingin tahu, tidak mudah percaya, dan sebagainya. 

Sikap-sikap tersebut sangat sesuai dengan budi pekerti 

seseorang.
53

  

     IPA sebagai proses, pada dasarnya semua pandangan 

tentang aspek keterampilan proses sains adalah sama, aspek 

keterampilan proses dikembangkan untuk siswa SD Garis-

Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) IPA kurikulum 

1994 terdiri dari delapan aspek, yaitu keterampilan 

mengamati, melakukan percobaan, mengelompokkan, 

menafsirkan hasil percobaan, meramalkan, menerapkan, 

mengkomunikasikan, dan mengajukan pertanyaan.
54

 Dari 

uraian tersebut, maka tujuan pembelajaran IPA diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotorik), dan membentuk sikap ilmiah (afektif).  

  

                                                             
52 Ibid, 1. 
53 Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta Barat: 

Permata Puri zmedia, 2018), 96. 
54 Ibid, 94. 
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Berikut dikemukakan tujuan secara rincinya, yakni: 

a. Menumbuhkan kesadaran akan keindahan dan 

keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan 

terhadap tuhan yang Maha Esa. 

b. Meningkatkan pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang 

dasar dari prinsip dan konsep, fakta yang ada di alam, 

hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara 

sains dan teknologi. 

c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk 

menggunakan peralatan guna memecahkan masalah dan 

melakukan observasi. 

d. Membentuk sikap ilmiah, seperti skeptis, kritis, sensitif, 

obyektif, jujur, terbuka, dan dapat bekerja sama. 

e. Mengembangkan kebiasaan berfikir analitis, induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa penting. 

f. Meningkatkan sikap apresiasif terhadap sains dengan 

menyadari keindahan dan keteraturan alam serta 

penerapannya dalam teknologi.
55

 

 

2. Urgensi Pembelajaran IPA di MI/SD 

     Mengenai pengertian dan tujuan pembelajaran IPA 

tersebut di atas, terdapat banyak alasan yang 

melatarbelakangi pentingnya IPA harus diajarkan sejak 

peserta didik berada di sekolah dasar, diantaranya jika IPA 

diajarkan dengan cara yang tepat, mata pelajaran tersebut 

dapat membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis 

yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Terlebih jika anak dalam proses 

pembelajaran IPA senantiasa dihadapkan pada suatu 

masalah, yang mana mereka diminta untuk mencari dan 

menyelidiki masalah tersebut melalui sebuah percobaan 

yang mereka lakukan sendiri. Dalam hal ini, mata pelajaran 

IPA berarti memberikan pengalaman nyata kepada siswa, 

tidak hanya menanamkan pengetahuan teoretis atau 
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menghafal. Pembelajaran IPA dirancang sesuai dengan 

konteksnya, tujuannya agar siswa dapat menemukan 

relevansi atau penerapan isi pembelajaran dengan keadaan 

nyata yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui materi ilmiah yang mereka pelajari. 

     Pembelajaran IPA yang didesain secara kontekstual akan 

membawa dampak positif dalam proses belajar peserta didik. 

Peserta didik akan termotivasi mengemukakan ide-ide 

kreatif mereka dengan cara senang menyampaikan gagasan 

maupun pertanyaan sebagai wujud rasa keingin tahuan yang 

besar mereka terhadap segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya. Dengan pola belajar demikian juga, akan 

menimbulkan kesadaran dalam diri peserta didik bahwa 

mempelajari IPA menjadi sangat penting untuk kehidupan 

mereka. Singkatnya, dalam hal ini, mata pelajaran IPA 

berpretensi untuk merubah mindset dan membentuk 

kepribadian anak kearah yang lebih baik secara 

keseluruhan.
56

 

 

3. Teori Belajar tentang Pembelajaran IPA di MI/SD 

     Sebelum penulis menjelaskan teori pembelajaran IPA di 

MI/SD, perlu dijelaskan bagaimana karakteristik tumbuh 

kembang siswa sekolah dasar berkembang dari pertumbuhan 

fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial 

emosional dan juga moralitas, dapat membimbing siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

     Secara umum karakteristik anak usia sekolah dasar 

adalah: 

1) Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang 

kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi 

diri mereka sendiri 

2) Mereka senang bermain dan lebih suka 

bergembira/riang 
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3) Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani 

berbagai hal, mengeksplorasi suatu situasi dan mencoba 

hal baru 

4) Mereka biasanya tergetar perasaannya dan terdorong 

untuk berprestasi sebagaimana mereka tidak suka 

mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan-

kegagalan 

5) Mereka belajar secara efektif ketika mereka merasa 

puas dengan situasi yang terjadi 

6) Mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, 

berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya.
57

 

     Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik perkembangan siswa SD/MI adalah 

anak mulai suka menjelajah, mencoba-coba, mengeksplorasi 

berbagai hal dan bereksperimen secara langsung. Yang 

terjadi selanjutnya adalah anak-anak mulai tetmotivasi untuk 

berprestasi di sekolah, tetapi anak-anak tetap senang 

bermain dan bergembira. Merujuk pada itu, guru sepatutnya 

lebih memahami dunia anak dalam mengoptimalkan 

potensinya, dengan memfasilitasi lingkungan belajar yang 

kondusif. 

     Keterampilan proses sains menjadi bagian penting dalam 

mengajarkan IPA kepada peserta didik sebab IPA lahir dan 

berkembang lewat proses ilmiah yang dilakukan, seperti 

melakukan observasi/pengamatan, mencoba memahami apa 

yang diamati, mempergunakan pengetahuan baru untuk 

meramalkan apa yang terjadi, dan menguji ramalan-ramalan 

itu dikondisi nyata untuk melihat apakah ramalan tersebut 

benar.
58

 Lebih lanjut, melakukan perumusan masalah, 

penyusunan hipotesis, penarikan kesimpulan, dan penemuan 

teori dan konsep.
59

 

 

                                                             
57 Arina Restian, Koreografi Seni Tari Bernuansa Islami, (Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 28-29. 
58 Suci Utami Putri, Pembelajaran Sains Untuk Anak Usia Dini, (Bandung: 

UPI sumedang Press, 2019) 35. 
59 Ibid, 70. 
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4. Materi IPA Kelas V MI/SD Semester Genap 

a. Panas dan Perpindahannya 

1) Sumber Energi Panas 

     Benda yang dapat menghasilkan energi panas 

disebut sumber energi panas. Sumber energi panas 

dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah 

matahari. Matahari merupakan sumber energi 

panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan 

energi panas matahari. Energi panas matahari 

membantu proses pembuatan makanan pada 

tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. 

Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis 

menjadi sumber energi bagi makhluk hidup 

lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari 

dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi 

menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, 

energi panas matahari dimanfaatkan dalam 

berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas 

matahari digunakan untuk mengeringkan padi 

setelah dipanen, mengeringkan garam, 

mengeringkan ikan asin, bahkan untuk 

mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari 

dan gesekan antara dua benda, energi panas juga 

dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang 

mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua 

buah batu yang kering sampai keluar percikan api. 

Selain itu, nenek moyang kita dahulu 

menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan 

dengan tanah yang kering sampai keluar api. 

Ternyata gesekan dua benda antara dua batu 

kering, dan gesekan antara dua kayu kering dapat 

menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api 

mudah dihasilkan dari korek api dan kompor.
60
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Kelas V, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 3. 
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2) Perpindahan Panas 

     Panas atau kalor dapat mengalami perpindahan. 

Kalor selalu berpindah dari benda yang suhunya 

lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. 

Sumber kalor yang utama berasal dari matahari. 

Panas dari matahari berpindah ke bumi sehingga 

permukaan bumi menjadi hangat. Dalam hal ini 

matahari menjadi sumber panas, kalor dapat 

berpindah dari benda satu ke benda yang lain, 

dalam beberapa hal manusia membutuhkan 

perpindahan kalor yang cepat, tetapi dalam hal ini 

manusia perlu mengatur perpindahan kalor. 

Misalnya ketika memindahkan api dari kompor ke 

bahan makanan yang direbus melalui panci. Selain 

diatur perpindahan panas juga dapat dicegah. Salah 

satu caranya dengan memasukkan air panas 

kedalam termos.
61

 

     Panas dapat berpindah melalui konduksi, 

konveksi dan radiasi, yaitu: 

a) Konduksi adalah cara perpindahan panas 

melalui perantara seperti benda padat, 

contohnya: ketika besi dibakar diatas bara api. 

b) Konveksi adalah perpindahan panas yang 

disertai dengan perpindahan bagian zat 

perantaranya coba kamu perhatikan ibumu 

ketika memasak air di kompor saat air 

dimasak panas berpindah dari api kompor ke 

panci kemudian air yang asalnya dingin 

berubah menjadi panas dan mendidih ketika 

mendidih uap air akan keluar dari panci 

fenomena ini dinamakan konveksi karena 

panas dapat berpindah melalui zat perantara. 

                                                             
61 Irene, Khristiyono, ESPS (Erlangga Straight Point Series), (Jakarta: 

Erlangga, 2017), 84. 
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c) Radiasi adalah perpindahan panas melalui 

pancaran dan tidak membutuhkan zat 

perantara peristiwa radiasi yang terjadi sehari-

hari adalah sinar matahari yang sampai ke 

bumi letak matahari dari bumi sangat jauh 

kurang lebih berjarak sekitar 152.100.000 kn 

(seratus limapuluh dua juta setatus ribu 

kilometer) namun panas yang dihasilkan 

matahari dapat merambat ke bumi dan 

menghangatkan udara serta semua makhluk 

hidup di bumi.
62

 

3) Pemanfaatan Panas/Kalor dalam Kehidupan 

Sehari-Hari 

     Manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari 

dapat siswa jumpai dari peralatan rumah tangga 

disesiswar siswa. Kalor adalah salah satu bentuk 

energi maka satuan kalor pun sama dengan satuan 

energi, yaitu joule. Kalor dapat menaikkan suhu 

suatu zat dan dapat mengubah wujud zat. 

Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

antara lain pada termos, seterika, panci, dan alat-

alat dapur lainnya. Contohnya pemanfaatan kalor 

Pada termos dibawah ini: 

     Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair 

yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam 

jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk 

mencegah perpindahan kalor secara konduksi, 

konveksi, maupun radiasi. Dinding termos dibuat 

sedemikian rupa, untuk menghambat perpindahan 

kalor pada termos, yaitu dengan cara: 
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Aksara, 2018), 21. 



 

 

 
 

45 

Sumber: https://mello.id/termos/ 

a) Permukaan tabung kaca bagian dalam dibuat 

mengkilap dengan lapisan perak yang 

berfungsi mencegah perpindahan kalor secara 

radiasi dan memantulkan radiasi kembali ke 

dalam termos 

b) Dinding kaca sebagai konduktor yang jelek, 

tidak dapat memindahkan kalor secara 

konduksi 

c) Ruang hampa di antara dua dinding kaca, 

untuk mencegah kalor secara konduksi dan 

agar konveksi dengan udara luar tidak 

terjadi.
63

 

     Gambar pemanfaatan kalor pada termos bisa 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:  2.1 

Gambar komponen termos  
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b. Siklus Air 

1) Pengertian Siklus Air 

     Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, 

makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. 

Air di bumi mengalami siklus air. yaitu proses 

perputaran air yang terjadi secara terus-menerus 

dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi 

ke permukaan bumi. Dalam proses tersebut, air 

mengalami perubahan wujud melalui proses 

evaporasi (penguapan), kondensasi 

(pengembunan), dan presipitasi (jatuhnya titik-titik 

air ke permukaan bumi).  

     Skema siklus air dapat dilihat pada penjelasan 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:  2.2 

Siklus Air 

a) Sinar matahari memanaskan air yang ada di 

permukaan bumi, antara lain air sungai, 

danau, dan laut, air dari hasil pernapasan 

manusia, hewan, dan kandungan air di 

tumbuhan hijau, sehingga mengalami 

penguapan. Tahap ini dinamakan dengan 

evaporasi. Adapun penguapan pada tumbuhan 

disebut transpirasi. 

Sumber: https://rumushitung.com/2014/09/20/apa-itu-siklus-air/\ 



 

 

 
 

47 

b) Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. 

Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air 

tersebut akan mengalami pendinginan, 

membentuk titik-titik air. Proses perubahan 

wujud uap air menjadi titik-titik air disebut 

kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut 

kemudian akan membentuk gumpalan awan.  

c) Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik 

air yang membentuk awan akan semakin 

banyak. Awan yang mengandung banyak 

titik-titik air akan menjadi Iebih berat. 

d) Jika awan sudah tidak mampu lagi 

menampung titik-titik air maka titik-titik air 

akan jatuh menuju permukaan bumi dalam 

bentuk hujan. Proses turunnya titik-titik air ini 

dinamakan presipitasi.  

e) Air tersebut akan sampai ke seluruh 

permukaan bumi, termasuk ke dalam tanah. 

Proses menyerapnya air ke dalam tanah 

disebut dengan infiltrasi. Air yang ada di 

permukaan bumi akan kembali menguap oleh 

pengaruh panas matahari. 

 

2) Peranan Hujan Bagi Makhluk Hidup 

     Tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi 

bumi adalah peristiwa hujan. Dengan adanya hujan 

maka air laut yang asin berubah menjadi air tawar. 

Manfaat hujan adalah untuk menyediakan air untuk 

keperluan makhluk hidup. Manfaat air bagi 

makhluk hidup antara lain sebagai berikut.  

a) Air hujan yang meresap ke dalam tanah 

menjadi cadangan air tanah yang dapat 

dimanfaatkan oleh makhluk hidup.  

b) Air hujan mengisi sungai dan danau yang 

dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai 

sumber air minum atau untuk membersihkan 

tubuh.  
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c) Air diperlukan tumbuhan untuk melakukan 

fotosintesis dengan tujuan menghasilkan 

makanan.  

d) Air diperlukan manusia untuk beberapa 

keperluan, antara lain minum, mandi, 

membersihkan peralatan, dan membangkitkan 

listrik.  

e) Siklus air memengaruhi kelembapan, suhu, 

udara, dan iklim di bumi. 

3) Kegiatan Manusia yang Memengaruhi Siklus Air  

     Secara alami, air di bumi selalu diperbaharui 

melalui siklus air sehingga jumlahnya tidak 

berkurang. Akan tetapi, ketika musim kemarau 

masih ada daerah yang mengalami kekeringan. 

     Hal itu dipengaruhi oleh berkurangnya curah 

hujan dan kegiatan manusia yang dapat 

mengurangi cadangan air seperti berikut ini: 

a) Pembangunan Lantai Beton  

     tanah yang ditutup aspal atau beten dan 

dibangun Permukaan perumahan serta gedung 

bertingkat dapat mengurangi kemampuan 

tanah untuk menyerap air. Tanah yang 

tertutup dapat mengurangi daerah resapan air 

saat terjadi hujan. Akibatnya, air yang 

meresap ke dalam tanah berkurang. 0leh 

karena air yang meresap berkurang maka 

cadangan air tanah menjadi tidak banyak 

b) Pencemaran Udara 

     Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat 

menghasilkan gas buangan yang dapat 

mencemari udara. Gas-gas buangan tersebut 

misalnya adalah gas sulfat dan nitrat. Zat-zat 

pencemar tersebut akan bereaksi dengan uap 

air di atmosfer, lalu turun sebagai hujan. 

Hujan asam sangat berbahaya karena dapat 

mencemari air permukaan bumi, mematikan 

tumbuhan, dan melapukkan bebatuan. 
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c) Pengambilan Air Tanah secara Berlebihan 

     Pengambilan air tanah secara berlebihan 

tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke 

dalam tanah dapat mengurangi cadangan air 

tanah. Selain itu, hal tersebut dapat berakibat 

menurunnya permukaan tanah. 

d) Penggunduan Hutan 

     Pepohonan di hutan yang ditebang atau 

dibakar membuat jumlah pohon berkurang. 

Semakin berkurangnya tumbuhan, jumlah air 

yang tersimpan di dalam tanah pun semakin 

berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul 

dapat mengakibatkan air mengalir di 

permukaan tanah tanpa ada yang menahan 

sehingga mengurangi kemampuan tanah 

menyerap air. Selain itu, hal itu juga dapat 

menyebabkan tanah longsor.
64

 

 

c. Zat Murni dan Campuran 

1) Pengertian Zat Murni dan Campuran 

a) Zat murni  

     Zat Murni adalah materi yang hanya 

tersusun dari satu jenis zat. Benda yang 

termasuk zat murni adalah emas, perak, besi, 

dan aluminium. 

b) Campuran 

     Campuran adalah kumpulan dari dua zat 

atau leblh. Dalam campuran, sifat-sifat zat 

asal masih tetap tampak: Hamplr sebagian 

besar materi yang kita kenal dalam kehldupan 

sehari-hari merupakan suatu campuran, 

Sebagai contoh, air gula merupakan campuran 

dari gula dan air, rasa manis air gula bisa 

berbeda tergantung dari jumlah gula yang ada 

di dalam air gula tersebut. Semakin banyak 
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gula yang dilarutkan maka rasa air akan 

semakin manis. 

     Berdasarkan merata atau tidaknya 

campuran zat-zat‚ campuran dibedakan 

menjadi campuran homogen dan campuran 

heterogen. 

(1) Campuran Homogen 

     Campuran homogen adalah campuran 

yang komposisinya merata. Campuran 

homogen disebut juga dengan larutan. 

Salah satu contoh campuran homogen 

adalah garam yang dilarutkan dalam air 

panas. Jika kita mencampurkan garam 

dengan air panas di dalam suatu gelas, 

kemudian mengaduknya beberapa kali 

dengan sendok, maka lamakelamaan 

garam tidak tampak lagi dari 

pencampuran tersebut. Contoh lain 

campuran homogen adalah udara. Udara 

tersusun dari berbagai jenis gas. Gas 

yang menyusun udara di antaranya 

nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon 

dioksida. 

     Dalam sebuah larutan ditandai adanya 

zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut 

adalah zat yang lebih pekat atau lebih 

kental serta jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan zat pelarut. Zat pelarut 

adalah zat yang jumlahnya lebih banyak 

dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. 

Pada contoh larutan garam, butir garam 

merupakan zat terlarut sedangkan air 

panas merupakan zat pelarut. Semakin 

banyak zat terlarut maka akan semakin 

pekat larutan yang terbentuk. 
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(2) Campuran Heterogen 

     Campuran heterogen adalah campuran 

yang komposisinya tidak merata. Contoh 

campuran heterogen adalah kopi yang 

dilarutkan dengan air. Jika kita 

mencampurkan kopi dengan air, kita 

masih dapat membedakan serbuk kopi 

dengan air. Selain itu, jika kita diamkan 

maka serbuk kopi akan mengendap dan 

terpisah dari air. Air kopi berada di atas 

dan serbuk kopi akan mengendap di 

dasar gelas. Dalam sebuah campuran 

ditandai dengan adanya endapan jika 

dilakukan penyaringan atau 

pengendapan. Endapan adalah materi 

padat yang dapat dipisahkan dari sebuah 

campuran dengan zat cair. Contoh lain 

campuran heterogen adalah pasir yang 

merupakan campuran dari berbagai jenis 

batuan. 

2) Pemisah Campuran 

     Campuran dapat dipisahkan sehingga zat-zat 

penyusunnya terpisah, beberapa cara untuk 

memisahkan campuran, antara lain: 

a) Penyaringan  

     Pemisahan campuran dengan cara 

penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran 

zat yang ada di dalam campuran. Proses 

penyaringan biasanya dilakukan 

menggunakan alat untuk memisahkan kedua 

zat yang berbeda ukuran tersebut. Alat yang 

dapat digunakan antara lain kertas saring, 

kain, ataupun jaring kawat. Zat hasil 

penyaringan disebut filtrat, sedangkan zat sisa 

penyaringan yang tertampung di dalam alat 

pemisah disebut dengan residu atau endapan.  
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b) Pengendapan   

     Pemisahan campuran dengan cara 

pengendapan dilakukan jika suatu zat 

dicampurkan dengan zat cair. Pengendapan 

didasarkan pada perbedaan massa zat yang 

ada di dalam campuran. Pengendapan 

dilakukan dengan mendiamkan campuran 

selama beberapa lama hingga terpisah dua 

bagian yang memiliki massa yang berbeda. 

Contoh pengendapan adaIah pemisahan air 

dengan minyak dan pemisahan tanah dalam 

air tanah. 

c) Penguapan 

     Penguapan adalah pemisahan campuran 

yang dilakukan untuk memisahkan campuran 

padat dan cair dengan cara menguapkan zat 

cairnya. Contoh peristiwa penguapan terjadi 

pada proses pemisahan garam dari air laut dan 

pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Oleh 

karena pada pembuatan garam hasilnya 

berupa kristal garam maka proses pemisahan 

garam dari air laut disebut juga proses 

pengkristalan.
65
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