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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil penelitian di SMA N 2 Tumijajar 

Tulang Bawang Barat terhadap mata pelajaran Biologi 

didapatkan bahwa modul yang digunakan dari segi desain 

masih berbentuk cetakan, cover sangat sederhana, hanya 

satu jenis font huruf, gambar belum jelas, dan belum 

terkoneksi internet. Dari segi materi belum terdapat soal 

pramateri, belum terdapat tokoh dan wawasan biologi, 

materi hanya sedikit, materi belum terdapat video, belum 

ada kesimpulan dan soal penguasaan di akhir subbab. Dari 

segi bahasa, bahasanya sangat sederhana belum terdapat 

kata-kata renungan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan modul interaktif  flipbuilder berbasis 

model discovery learning, mengetahui kelayakan modul 

interaktif flipbuilder berbasis model discovery learning, 

mengetahui respon peserta didik terhadap modul interaktif 

flipbuilder berbasis model discovery learning. Penelitian ini 

menggunakan metode R&D yang mengadopsi model 

pengembangan dari Borg & Gall. Instrumen yang dipakai 

untuk pengumpulan data adalah angket validasi ahli materi, 

ahli Bahasa, dan ahli media untuk mengetahui kelayakan 

dari modul interaktif  flipbuilder berbasis model discovery 

learning serta angket respon pendidik dan peserta didik 

untuk mengetahui pendapatnya terhadap modul interaktif 

dan soal penguasaan konsep untuk peserta didik.  

Hasil penelitian pengembangan modul interaktif  

flipbuilder berbasis model discovery learning  dari segi 

desain sudah dipadukan dengan teknologi, cover sudah 

disesuaikan dengan materi,  font huruf sudah ditambah, 

gambar sudah diperjelas, dan sudah dikoneksikan dengan 

internet. Dari segi materi sudah terdapat soal pramateri, 

sudah terdapat tokoh dan wawasan biologi, materi sudah 

diperbanyak, materi sudah terdapat video, sudah ada 

kesimpulan dan soal penguasaan di akhir subbab. Dari segi 

bahasa, bahasanya lebih kompleks, sudah terdapat kata-kata 
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renungan, kata asing biologi sudah dicetak tebal dan setiap 

subbab sudah dipisah dengan subbab lainnya. Kelayakan 

modul interaktif  flipbuilder berbasis model discovery 

learning mendapatkan skor penilaian ahli desain 100%, ahli 

materi 100%, dan ahli bahasa 100% sehingga persentase 

rata-rata sebesar 100% dikategorikan sangat layak. Respon 

pendidik mendapat hasil sebesar 97%. Respon peserta didik 

pada modul interaktif flipbuilder berbasis model discovery 

learning medapatkan skor uji coba kelompok kecil 95% dan 

untuk uji coba kelompok besar 96% sehingga persentase 

rata-rata dari uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar sebesar 95,5% dikategorikan sangat 

menarik. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan modul interaktif flipbuilder berbasis 

model discovery learning dari segi desain menjadi lebih 

menarik, dari segi materi menjadi lebih lengkap dan dari 

segi bahasa menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. 

Kelayakan modul interaktif flipbuilder berbasis model 

discovery learning dari tim ahli desain, materi, dan bahasa 

mendapatkan persentase sebesar 100% dikategorikan sangat 

layak, dan respon peserta didik dari kelompok kecil dan 

besar mendapatkan persentase sebesar 95,5% dikategorikan 

sangat menarik, sehingga secara keseluruhan modul 

interaktif flipbuilder berbasis model discovery learning 

dapat digunakan di sekolah untuk pembelajaran. 

 

Kata Kunci :Modul Interaktif, Flipbuilder, Literasi Sains, 

Modul Discovery Learning, Keanekaragaman Hayati 
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286.  Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 

kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 

apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; 

ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong 

kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahfahaman maka penulis perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi 

ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

Pengembangan Modul Interaktif Flipbuilder Berbasis 

Model Discovery Learning Untuk Memberdayakan 

Literasi Sains Peserta Didik. Maka diperlukan pembatasan 

pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun 

yang akan datang.
1
Pengembangan yang dimaksud dalam 

judul ini adalah mengembangkan modul kedalam bentuk 

yang lebih praktis namun tetap memuat materi yang 

lengkap dan di dalam nya terdapat langkah-langkah 

(sintaks) model pembelajaran discovery learning. 

2. Modul Interaktif Flipbuilder 

Modul Interaktif Flipbuilder adalah bahan ajar yang 

merupakan kombinasi dari berbagai media seperti 

gambar, video, youtube, animasi dan teks yang dirancang 

untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya 

secara individu.
2
 Modul Interaktif Flipbuilder dibuat 

untuk membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

3. Berbasis 

Berbasis berasal dari kata dasar ‗basis‘ yang berarti 

asas atau dasar. Berbasis sendiri memiliki arti berasaskan 

atau berdasarkan.
3
 

                                                     
1 Aras Solong. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas, (Yogyakarta: Deepublish. 2020), Hal.25 
2 Joko Kuswanto, Pengembangan Modul Interaktif Pada Mata Pelajaran 

SAINS Terpadu Kelas VIII. (Jurnal Media Infotama, Vol.15, No.2. 2019),Hal. 51 
3 KBBI, Berbasis, Online tersedia di https://kbbi.web.id/basis 
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4. Model Discovery Learning 

Model Discovery Learning adalah suatu model 

pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar aktif 

dengan menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri 

sehingga hasil yang diperoleh akan bertahan lama di 

dalam ingatan.
4
 Model discovery learning dalam judul ini 

dimaksudkan untuk peserta didik agar tetap aktif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan modul yang berbasis 

model pembelajaran Discovery Learning. 

5. Literasi Sains 

Literasi sains merupakan sebuah kapasitas untuk 

menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi 

pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta 

untuk memahami lingkungan sekitar terhadap perubahan- 

perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia.
5
 

Kemampuan literasi sains sangat penting dimiliki oleh 

peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain. Oleh 

karena itu, peningkatan literasi sains peserta didik harus 

dilakukan. 

Berdasarkan istilah yang sudah dijelaskan di atas, maka 

yang dimaksud dengan judul ―Pengembangan Modul 

Interaktif Flipbuilder Berbasis Model Discovery Learning 

Untuk Memberdayakan Literasi Sains Peserta Didik‖ secara 

keseluruhan yaitu mengembangkan modul interaktif 

flipbuilder yang berbasis model discovery learning untuk 

meningkatkan literasi sains peserta didik. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

                                                     
4 Mulyoto. Konvergensi, (Jurnal Pendidikan Konvergensi. ISSN 2301-9050) 

Hal. 28 
5 Sistiana Windyariani. Pembelajaran Berbasis Konteks dan Kreativitas 

(Strategi Untuk Pembelajaran Sains Di Abad 21), (Yogyakarta: Deepublish. 2019) Hal 

23 
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nasioanal ( SISDIKNAS). Dalam penjelasan atas UU.RI. NO. 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

dikemukakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang 

kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah.
6
 Berdasarkan sesuai dengan 

harapan dan visi yang berlaku tersebut sebagai mewujudkan 

perantara sosial dimasyarakat dalam meningkatkan pendidikan 

nasional yang mampu menjawab pendidikan sebagai proaktif 

dimasayarakat tersebut. 

Ilmu pengetahuan tidak hanya berguna untuk kehidupan, 

namun Allah pun berjanji orang-orang berilmu akan diangkat 

derajartnya maka dari itu proses pendidikan senantiasa 

menjadi perhatian dan terus dikembangkan dalam memajukan 

kehidupan. Tujuan utama dari pendidikan adalah 

mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan 

lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang 

memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, 

pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang 

lebih bertanggung jawab. Jadi singkatnya pendidikan adalah 

proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar 

dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya 

menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir.
7
 

Ilmu pengetahuan yang diketahui untuk meningkatkan 

pengetahuan yang ada, dilakukan oleh tenaga pendidik guna 

meningkatkan pengetahuan yang berlaku, ilmu pengetahuan 

dikembangkan guna mendidik dan mencerdaskan bangsa 

Indonesia dan mendidik serta menjadikan pendidikan sebagai 

sumber ilmu pengetahuan untuk melawan suatu kebodohan, 

maka dengan itu pemerintah mewajibkan pendidikan sekurang 

                                                     
6 Zainal Arifin, Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum, 

Rosdakarya Bandung: 2017 H. 21 
7 Niko Rahmadhani, Pengaruh pendidikan formal terhadap pentingnya 

keceradsan peserta didik. Jurnal Pendidikan, Dikutip Pada Agustus 2020 



4 

 

kurangnya 12 tahun untuk pendidikan guan mencerdaskan anak 

bangsa Indonesia.
8
 

Faktor pendidikan menjadi nilai penting untuk menentukan 

kualitas suatu bangsa.
9
 Pendidikan menjadi suatu hal utama 

yang sangat penting untuk menciptakan dan membentuk 

generasi masa depan. Pendidikan sebagai peranan dan factor-

faktor yang terpenting di dalam kehidupan manusia karena 

merupakan suatu wadah untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti tinggi. 

Kebutuhan terhadap pendidikan merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk kehidupan sebagaimana terkandung di 

dalam Q.s Al-Alaq:1-5
10

 

                 

                   

    

Artinya: ―Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang 

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara Kalam. Dia mengajar manusia apa yang 

tidak diketahuinya.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kekuasaan Allah SWT 

dalam menciptakan manusia. Allah SWT memberikan 

                                                     
8 Ni Nyoman Parwato, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, 

Belajar Dan Pembelajaran (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), h 13 
9 Aulia Novitasari, Alinis Ilyas, dan Siti Nurul Amanah, Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 

Pada Materi Fotosistesis Kelas XII Sains di SMA Yadika Bandar Lampung, (Biosfer: 

Jurnal Tadris Pendidikan Biologi Vol. 8 No. 1,2017), Hal. 91 
10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mega 

Jaya Abadi. 2007) 
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kenikmatan dan karunia dengan memberikan kemampuan 

membaca dan menulis. Dalam surat ini dijelaskan perintah 

Allah SWT untuk membaca yang terdapat pada kata qara‘a 

yang berarti menghimpun, menelaah, meneliti serta 

menyampaikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan. 

Pendidikan memiliki tugas serta tujuan yang tidak 

dapat dilaksakan secara individualisme, oleh karena itu 

pendidikan harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk 

mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Dalam 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya proses 

pembelajaran di dalamnya. Pendidikan merupakan salah satu 

sector yang paling penting dalam pembangunan nasional serta 

menjadi sumber segala motivasi kehidupan dalam segala 

bidang. Ilmu merupakan hal terpenting dalam islam. Islam 

mewajibkan perintah untuk menuntut ilmu bagi orang-orang 

yang beriman.  

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT 

dalam Al-quran surah Al-Qashash ayat 78 sebagai berikut: 

                    

                     

              

Artinya: “Karun berkata : „Sesungguhnya aku hanya 

diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku‟, dan apabila 

ia tidak mengetahui bahwasannya Allah SWT telah 

membinasakan umat umat sebelumnya yang lebih kuat 

daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan 

tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, 

tentang dosa mereka.” (Q.S Al-Qashash:78).
11

 

                                                     
11 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mega 

Jaya Abadi. 2007) 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan 

nikmat dan harta didunia apabila orang tersebut mengamalkan 

ilmu yang dimilikinya. Kemudian apabila ilmu tersebut disia-

siakan dan tidak diamalkan, maka Allah akan membinasakan 

manusia. 

Pendidikan merupakan berbagai aspek kehidupan yang 

dikembangkan melalui proses pembelajaran. belajar dapat 

diartikan sebagai sebuah kegiatan yang membuat perubahan 

motoric maupun kognitif melalui interaksi. Selama proses 

pembelajaran, berbagai masalah perlu distabilkan dan 

diselaraskan agar tercipta kondisi belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara optimal. 

Peserta didik membutuhkan sarana dan prasarana yang 

mampu merangsang pembelajaran dengan aktif dan efisien 

seperti bahan ajar. Bahan ajar adalah berbagai bahan (baik 

informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis 

dengan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang perlu 

dikuasai oleh peserta didik. Salah satu contoh bahan ajar 

adalah modul. 

Modul adalah bahan ajar terkencil dan lengkap. Modul 

memuat kegiatan belajar yang direncanakan sistematis. Modul 

merupakan seperangkat pengalaman belajar yang bersifat 

berdiri sendiri. Modul dapat membantu peserta didik 

mencapai seperangkat tujuan pembelajaran yang telah di 

tetapkan. Modul dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peserta didik karena modul mengandung materi-materi yang 

harus dipelajari oleh peserta didik. Adanya modul dalam 

pembelajaran diharapkan agar peserta didik dapat mengukur 

serta menilai sendiri tingkat penguasaan terhadap materi yang 

telah dipelajari. Modul sebagai bahan ajar yang telah 

dilengkapi dengan foto serta ilustrasi yang komunikatif. 

Pembelajaran yang berbasis elektronik dapat mengembangkan 

fleksibilitas belajar peserta didik yang optimal, di mana 

peserta didik dapat mengakses bahan bahan belajar setiap saat 

dan berulang-ulang. Selain itu, peserta didik dapat 
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berkomunikasi dengan pendidik setiap saat. Pembelajaran 

berbasis elektronik di perlukan pada saat sekarang ini untuk 

membantu proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

yang sudah di tetapkan dapat tetap tercapai. Ada banyak jenis 

pembelajaran berbasis eletronik salah satunya adalah modul 

interaktif flipbuilder.
12

 

Modul interaktif flipbuilder merupakan alat atau sarana 

atau bahan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, 

materi, metode, yang mengkombinasikan beberapa media 

pembelajaran (audio, teks, grafik dan video) yang bersifat 

interaktif yang dibuat dengan menggunakan softwere 

komputer flipbuilder. Flipbuilder adalah sebuah pembuat 

buku flip yang kaya akan fitur-fitur dengan fungsi pengeditan 

halaman. Flipbuilder memungkinkan setiap orang untuk 

berkreasi dengan efek interaktif yang disediakan seperti 

menambahkan video, link, youtube dan lain sebagainya 

sehingga setiap orang bisa membuat buku yang mudah dan 

memiliki cakupan yang luas. 

Modul interaktif flipbuilder berupa modul yang memiliki 

beberapa kelebihan yaitu, modul ini di dalamnya terdapat teks, 

gambar, suara, serta bisa juga digabungkan dengan video, film 

serta dilengkap dengan tombol-tombol interaktif, bahkan 

modul ini juga dapat dihubungkan dengan internet untuk 

mencari wawasan materi yang lebih luas. Modul interaktif 

flipbuilder ini dapat diakses dengan menggunakan komputer 

atau laptop, serta dapat diperbanyak dengan menggunakan 

flashdisk, cd, maupun eksternal memory. Penggunaan modul 

interaktif flipbuilder dapat mengontrol interaksi pengajaran 

mandiri untuk mengajarkan konsep, prinsip, langkah dalam 

proses, dan kalkulasi yang kompleks.  

Modul yang digunakan pendidik untuk peserta didik kelas 

X adalah Modul Pembelajaran  Biologi SMA Kelas X   yang 

disusun oleh Prasida Widiyanto. Dari segi desain, modul tersebut 

masih berbentuk cetakan, cover masih sangat sederhana dan lebih 

                                                     
12 Meda Wane, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2016), h. 213 
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sesuai untuk materi keanekaragaman hayati, tidak ada 

background pada materi, hanya memiliki satu jenis font huruf, 

dalam penyusunan modul belum terdapat sintak model 

Discovery Learning, gambar untuk materi belum jelas dan modul 

belum terhubung ke internet. Gambar-gambar dari segi desain 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1 Modul dari Segi Desain 

 

Dari segi materi, dalam modul belum terdapat tahap-tahap 

literasi sains, modul hanya memiliki materi yang sangat simple dan 

tidak menjelaskan liiterasi sains, materi belum terintegrasi dengan 

internet, materi hanya sedikit dan digabungkan dengan gambar, 

materi belum menjelaskan secara rinci. Berikut gambar yang dapat 

dilihat dari segi  

materi: 

Gambar 1.2 Modul dari Segi Materi 
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Dari segi bahasa, bahasa yang digunakan di dalam modul masih 

terbilang sangat sederhana, belum terdapat renungan materi, bahasa 

yang digunakan tidak menarik minat peserta didik untuk timbul rasa 

ingin tahu dan mempelajari modul, katakata asing biologi belum 

dicetak tebal atau miring. Dalam penulisan modul masih terdapat 

kesalahn huruf (typo). Gambar-gambar modul dari segi bahasa 

tersebut dapat dilihat berikut ini: 

 

Gambar 1.3 Modul dari Segi Bahasa 
 

Literasi sains yaitu suatu pemahaman antar manusia dengan 

alam, menarik suatu kesimpulan mengenai alam melalui usaha 

pengetahuan ilmiah, serta mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan 

dan menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sains.
13

 Fungsi literasi sains diantaranya untuk melatih peserta 

didik menggunakan pengetahuan ilmiah dalam memahami alam 

serta perubahannya akibat aktivitas manusia di dalamnya.  Dengan  

literasi  sains  peserta  didik  dapat  didorong  untuk menerapkan 

konsep sains, prinsip, keterampilan proses, hukum, serta 

menggunakan nilai-nilai sains dalam kehidupan sehari-hari guna 

memahami keadaan alam yang sesungguhnya dan memahami 

korelasi antara sains, teknologi, dan masyarakat sehingga peserta 

didik dapat berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat 

sekitarnya.
14

 Oleh sebab itu, sangat penting peserta didik memiliki 

kemampuan literasi sains. 

                                                     
13 Uus Thoharudin, Sri Hendrawati, dan Andrian Rustaman.. Membangun 

Literasi Sains Peserta Didik. (Bandung: Humaniora, 2011), Hal. 1-2 
14 Mufida Setiana, dan Teguh Julianto. Profil Kemampuan Literasi Sains 

Siswa SMP di Kota Purwokerto Ditinjau Dari Aspek Konten, Kontek, Proses, dan 

Konteks Sains. (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 2. 2017), Hal. 77 
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Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang dilaksanakan 

di SMA Negeri 2 Tumijajar dengan mengisi angket kepada 30 

peserta didik kelas X diperoleh data bahwasannya peserta didik 

yang memiliki ketertarikan pada mata pelajaran biologi hanya 

40%. Kurangnya angka tersebuat disebabkann oleh salah satunya 

yaitu kurangnya pendidik dalam menggunakan bahan ajar. Dalam 

kasus ini, pendidik hanya menggunakan buku cetak serta modul 

konvensional yang monoton menurut pengakuan  peserta didik. 

Sulitnya memahami modul konvensional menjadi salah satu alasan 

kurang terberdayakannya literasi sains peserta didik mengingat 

mata pelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sulit untuk difahami oleh peserta didik. Menurut pemaparan 

sebagian peserta didik perlu adanya inovasi pembaruan dalam 

penggunaan bahan ajar terutama penggunaan bahan ajar berupa 

modul. 

Mengingat kemampuan literasi sains peserta didik yang 

masih tergolong rendah, penting adanya upaya untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik di sekolah tersebut 

dengan cara menerapkan sebuah model pembelajaran Discovery 

Learning di dalam proses pembelajaran. Penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning dipercaya mampu untuk 

mengatasi rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model 

discovery learning dapat meningkatkan keterampilan literasi sains 

peserta didik karena model ini memiliki keunggulan memotivasi 

peserta didik untuk aktif dalam memahami konsep yang 

dipelajari.
15

 

Hasil wawancara dengan guru didapatkan bahwa dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran disekolah yang dilakukan guru 

telah menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 

Namun karena saat ini Indonesia berada dalam Masa Darurat 

Penyebaran Corona Virus Disease (Pandemi Covid-19) yang 

                                                     
15 Nenden,Endang, dan Mufti. Implementasi Model Discovery Learning 

Terhadap Literasi Sains dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Sub Konsep 

Pencemaran Lingkungan. (Jurnal Biologi, Vol.15, No. 2, 2020) Hal 61 
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mewajibkan seluruh instansi ditutup untuk sementara waktu 

termasuk instansi pendidikan, mengharuskan para peserta didik 

untuk belajar dari rumah melalui proses pembelajaran dalam 

jaringan (daring) atau online, sehingga model pembelajaran 

discovery learning yang seharusnya diterapkan dalam proses 

pembelajaran dikelas secara langsung tidak dapat diterapkan oleh 

guru. Selama pembelajaran dilakukan secara daring, peserta didik 

juga merasa kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh 

guru. 

Sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan 

sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru 

dan siswa melainkan dilakukan melalui online yang menggunakan 

jaringan internet. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19). 

Pelaksanaan proses pembelajaran secara daring 

dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop 

yang terhubung dengan jaringan internet. Guru dapat melakukan 

proses pembelajaran secara bersama melalui grup di media social 

seperti telegram, aplikasi zoom ataupun media social lainnya 

sebagai media yang menunjang proses pembelajaran. Hal tersebut 

tentu saja berbeda dengan proses pembelajaran di dalam kelas 

secara tatap muka. Proses pembelajaran secara daring memiliki 

tingkat efektivitas yang rendah karena guru tidak dapat 

menerapkan model-model pembelajaran yang seharusnya 

diterapkan pada pembelajaran tatap muka untuk dapat 

meningkatkan literasi sains peserta didik. 

Guna mengatasi permasalah-permasalahan tersebut, penting 

adanya solusi dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara 

daring, salah satunya dengan penggunaan media untuk menunjang 

proses pembelajaran dengan tetap menerapkan model discovery 

learning. Penerapan model discovery learning dilakukan dengan 

cara penyajiannya dalam bentuk modul yang bisa digunakan dalam 

situasi pembelajaran secara daring. Modul yang dapat digunakan 
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yaitu Modul Interaktif Flipbuilder berbasis model discovery 

learning. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti terdorong untuk 

mengembangkan modul interaktif flipbuilder berbasis model 

discovery learning yang dapat diterapkan pada situasi 

pembelajaran daring agar penerapan model discovery learning 

tetap berlangsung dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan literasi sains peserta didik dengan cara 

melaksanakan penelitian yang berjudul ―pengembangan modul 

interaktif flipbuilder berbasis model discovery learning untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik‖. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan Modul Interaktif flipbuilder 

b. Kurangnya Pembelajaran Literasi Sains pada peserta didik. 

c. Pengembangan Model discovery learning 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti harus membatasi 

permasalahan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian difokuskan pada pengembangan modul interaktif 

flipbuilder agar dapat menunjang proses belajar secara 

daring peserta didik selama masa darurat covid-19 

b. Pengembangan modul interaktif flipbuilder dipadukan 

dengan model discovery learning 

c. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

keanekaragaman hayati 

d. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Tumijajar 
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D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan modul interaktif flipbuilder 

berbasis model pembelajaran discovery learning untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap modul interaktif 

flipbuilder berbasis model pembelajaran discovery learning 

untuk memberdayakan literasi sains? 

3. Bagaimana kelayakan modul interaktif flipbuilder berbasis 

model pembelajaran discovery learning untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan modul interaktif flipbuilder berbasis model pembelajaran discovery learning untuk memberdayakan literasi sains peserta didik. 

2. Mengetahui respon peserta didik terhadap modul interaktif 

flipbuilder berbasis model pembelajaran discovery learning 

untuk memberdayakan literasi sains. 

3. Mengetahui kelayakan modul interaktif flipbuilder berbasis 

model pembelajaran discovery learning untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti, 

penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pendidikan terutama pada model pembelajaran sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan literasi sains peserta 

didik. 
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2. Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan 

modul interaktif flipbuilder berbasis model discovery 

learning untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik 

Dapat membantu dalam proses belajar sehingga 

kemamuan literasi sains dapat meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebuah model baru dalam proses belajar 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi sains 

peserta didik. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan suatu pengalaman terhadap 

pengembangan model discovery learning dSainsdukan 

modul interaktif flipbuilder terhadap literasi sains 

peserta didik. 

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Muhammad Jalil, dkk yang berjudul ―Pengembangan 

Pembelajaran Model Discovery Learning Berbantuan Tips 

Powerpoint Interaktif Pada Materi Interaksi Makhluk Hidup 

Dengan Lingkungan‖ pada tahun 2016 diketahui bahwasannya 

pengembangan model tersebut dinyatakan baik untuk dapat 

diterapkan pada proses pembelajaran terhadap peserta didik.
16

 

1. Penelitian sebelumnya Imelda Uma Riwu fakultas 

tarbiyah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul 

Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Media Elektronik 

Mengembangkan Bahan Ajar Tema Mahluk Hidup. yaitu 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menghasilkan bahan 

ajar elektronik bermuatan multimedia pada tema peduli 

                                                     
16 Muhammad Jalil, dkk. Pengembangan Pembelajaran Model Discovery 

Learning Berbantuan Tips Powerpoint Interaktif Pada Materi Interaksi Makhluk 

Hidup Dengan Lingkungan. (Jurnal Refleksi Edukatika, Vol.6, No.2. 2016) 
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terhadap makhluk hidup yang sesuai dengan karakteristik 

siswa sekolah dasar pada siswa kelas iIIV di kabupaten 

ngada, (2) mengetahui kualitas hasil uji produk 

pengembangan bahan ajar elektronik bermuatan 

multimedia pada tema peduli terhadap makhluk hidup 

untuk siswa sekolah dasar kelas IV di Kabupaten Ngada. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngada ProVinsi 

Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penelitian ini 

adalah kurikulum 2013 kelas IV dan siswa SD kelas IV di 

Kabupaten Ngada. Sedangkan objek yang diteliti adalah 

konten dan konteks kearifan lokal masyarakat Ngada yang 

relevan diintegrasikan dalam tema peduli terhadap 

makhluk hidup kelas IV untuk dijadikan sebuah bahan 

ajar elektronik bermuatan multimedia. Bahan ajar 

elektronik bermuatan multimedia ini dikembangkan 

dengan model ADDIE. Model ini terdiri atas lima 

langkah, yaitu: (1) analyze, (2) design, (3) development, 

(4) implementation, dan (5) evaluation. Hasil penelitian 

pengembangan bahan ajar elektronik bermuatan 

multimedia berdasarkan hasil uji coba ahli dan siswa 

sebagai pengguna produk adalah sebagai berikut. (1) Uji 

coba ahli konten/isi ada pada kategori sangat baik, skor 

tertinggi ada pada aspek pemilihan bahasa, penggunaan 

kalimat, kesesuaian contoh dan kasus, kesesuaian soal-

soal latihan dan kesesuaian isi materi dengan 

perkembangan TIK, (2) Uji coba ahli desain 

pembelajaran ada pada kategori sangat baik, skor 

tertinggi ada pada aspek kemenarikan desain cover dan 

kejelasan tulisan, (3) Uji coba ahli multimedia ada pada 

kategori baik, skor tertinggi ada pada aspek 

gambar/ilustrasi, (4) Uji coba siswa sebagai pengguna 

produk ada pada kategori sangat baik, skor tertinggi ada 

pada aspek viideo mendukung pemahaman materi. 

Dengan demikian, pengembangan bahan ajar elektronik 
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bermuatan multimedia ini layak digunakan pada siswa 

sekolah dasar kelas IV.
17

 

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul 

―Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Flipbuilder 

Terhadap Penguasaan Konsep Pada Materi Sistem 

Regulasi Peserta Didik Kelas XI SMA‖ yang dilakukan 

oleh Dheonardo Putra Perdana diketahui bahwasannya 

pengembangan modul interaktif flipbuilder yang 

dihasilkan dinyatakan layak untuk digunakan serta efektif 

terhadap peningkatan pengasaan konsep peserta didik.  

3. Penelitian berikutnya Oleh Mawardi Dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 

(Modul elektronik) Dalam Mengembangkan 

Pembelajaran IPA Tema Peduli Terhadap Mahluk Hidup 

Tujuan dari penelitian adalah untuk meningkatkan 

keterampilan proses saintifik dan hasil belajar siswa 

menggunakan model PBL pada siswa kelas 4 SDN 

Slungkep 02. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan proses saintifik dan hasil belajar siswa 

ditunjukkan pada aktiviitas mengajar guru pada siklus I 

mencapai kategori baik (83), dan siklus II dengan 

kategori baik (90). Aktiviitas belajar siswa pada siklus I 

mencapai Kategori cuku baik (79) dan siklus II dengan 

kategori baik sekali (91). Peningkatan keterampilan 

proses saintifik siklus I dengan kategori tinggi (71,6%) 

dan siklus II berada pada kategori sangat tinggi (83%). 

Hasil belajar muatan Bahasa Indonesia meningkat 

menjadi 78 pada siklus I dan 84 pada siklus II dengan 

ketuntasan belajar pada kategori tinggi (74%) dan sangat 

tinggi (83%). Hasil belajar muatan Matematika 

meningkat pada siklus I menjadi 77 dan ketuntasan 

                                                     
17 Rini, R., & Mawardi, M. (2019). Peningkatan Keterampilan Proses 

Saintifik dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN Slungkep 02 Tema Peduli Terhadap 
Makhluk Hidup Menggunakan Model Problem Based Learning, Vol 1 No. 2. 2019. 

Dikutip Pada Agustus 2021 
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belajar pada kategori tinggi (74%). Pada siklus II hasil 

belajar menjadi 79 dengan ketuntasan belajar pada 

kategori tinggi (78%). Hasil belajar IPA pada siklus I 

meningkat menjadi 77 dengan ketuntasan belajar pada 

kategori tinggi (70%) dan siklus II sebesar 86 dengan 

ketuntasan belajar pada kategori sangat tinggi (87%).
18

 

4. Penelitian sebelumnya oleh Nur Syafutra yaitu Pada saat 

ini mobile phone sudah sangat berkembang sehingga 

mempunyai berbagai macam kemampuan seperti untuk 

akses internet dan juga mempunyai sistem operasi seperti 

layaknya komputer sehingga sering disebut dengan smart 

mobile phone atau lebih dikenal dengan istilah 

smartphone. Pemanfaatan kemampuan smart phone untuk 

keperluan di beberapa bidang pun dikembangkan dengan 

aplikasi-aplikasi yang mampu mendukung dalam 

penggunaannya diantaranya adalah untuk media 

pembelajaran edukatif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk merancang dan membuat aplikasi mobile phone 

sebagai media pembelajaran dalam mempelajari 

pengertian ilmu hadis yang disertai dengan hadist pilihan 

dan latihan soal. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

prototyping. Tahapan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini meliputi: analisis kebutuhan, perancangan 

arsitektur program aplikasi, pembuatan program aplikasi, 

pengujian teknis dan analisisnya, dan analisis respon calon 

pengguna melalui kuesioner. Hasil pengujian 

implementasi sistem yang dibuat pada smartphone 

menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan pada 

smartphone dengan sistem operasi Android yang ada 

dipasaran. 

 

                                                     
18 Pratiwi, Jamilah Candra, Penelitian Scientific dengan Model 

Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara.Jurnal Dikdatika Dwija Indria (SOLO).2(11). 6-10. Dikutip Pada 

Agustus 2021 



18 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pada Bab I menjelaskan mengenai penegasan judul 

latar belakang maslah, Identifikasi masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Pengembangan, Manfaat pengembangan, 

kajian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan. 

 

BAB II : Pada Bab II Menjelaskan mengenai deskrpsi teortik dan 

teori- teori tentang pengembangan modul 

BAB III: Pada Bab III Menjelaskan mengenai metode 

penelitian. 

 Diantaranya adalah tempat dan waktu penelitian 

pengembangan, desain pengembangan penelitian, 

prosedur pengembangan penlaitian, spesifik produk yang 

dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, 

instrument penelitian, uji coba produck, teknik analisis 

data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Modul Interaktif Flipbuilder 

a. Pengertian Modul Interaktif Flipbuilder 

Modul merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak yang 

dibutuhkan oleh peserta didik, karena dalam modul terdapat 

acuan materi yang akan dipelajari peserta didik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain 

sebuah modul merupakan bahan ajar yang dapat mengasah 

peserta didik untuk belajar secara mandiri. Karena di dalam 

modul berisi materi dan beberapa latihan soal yang dapat 

melatih kemandirian peserta didik dalam belajar. Dalam 

modul terdapat acuan materi yang akan dipelajari peserta didik 

sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dibuat bisa tercapai. 

Di dalam modul juga terdapat latihan soal sehingga kita dapat 

melihat kemampuan peserta didik dalam pembelajaran.
19

 

Untuk menunjang suatu proses belajar mengajar, pendidik 

memerlukan suatu bahan ajar yang dapat membantu 

menuntaskan tujuan belajar. Bahan ajar tersebut dapat berupa 

buku, LKPD (lembar kerja peserta didik), maupun modul. 

Modul adalah sebuah materi ajar yang dipersiapkan untuk 

proses belajar secara mandiri.
20

 Secara pengertian umum, 

modul adalah standar atau satuan pengukur. Dalam konteks 

pendidikan modul adalah paket atau program belajar mengajar 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke 

evaluasi terhadap dampak hasil pelaksanaan.
21

 

Modul inteaktif merupakan sebuah bahan ajar yang yang 

memuat tujuan pembelajaran, materi dan soal-soal yang 

mengkombinasikan beberapa media pembelajaran (audio, 

                                                     
19 ibid, 25 
20 Dewi Salma, dan Uwes Anis. Modul Hypercontent Teknologi Kinerja 

(Performance Technology). (Jakarta: Kencana. 2018) Hal. 2 
21 F. Rahardi. Panduan Lengkap Menulis Artukel, Feature dan Esai. 

(Tanggerang: Kawan Pustaka. 2016) Hal. 16 
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teks, grafik, dan video) yang bersifat interaktif. Hal ini 

didasarkan pada pengertian bahan ajar interaktif yaitu 

merupakan kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan/atau perilaku 

alami dari suatu presentasi.
22

 

Situs resmi flipbuilder menjelaskan pengertian flipbuilder 

bahwa Flipbuilder adalah sebuah software pembuat buku flip 

yang kaya akan fitur dengan fungsi pengeditan halaman. 

Dengan flipbuilder, kita disediakan untuk membuat halaman 

yang menginspirasi dengan mengubah buku-buku menjadi 

tampilan secara lembut di beberapa perangkat dan desktop. 

Dimulai dengan ratusan template sebelum mendesain yang luar 

biasa, secara penuh menyesuaikan brosur digital dan katalog 

kita dengan efek langsung dengan menambah banyak media 

seperti youtube video, gambar, hyperlink, geret dan 

meletakkan dengan mudah.
23

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

modul interaktif flipbuilder adalah sebuah bahan ajar yang 

memuat tujuan pembelajaran, materi dan soal-soal yang 

mengkombinasikan beberapa media pembelajaran seperti 

audio, teks, grafik, dan video yang berbentuk flipbook dimana 

di dalamnya dapat disisipkan multimedia berupa video, 

hyperlink, youtube dan lain sebagainya sehingga mudah untuk 

Sainshami. 

 

b. Ciri-ciri Modul Pembelajaran 

Menurut Daryanto karakteristik modul mencakup : 

1. Self Instruction, merupakan karakteristik penting dalam 

modul dengan karakter tersebut memungkinkan seseorang 

untuk dapat belajar secara mandiri dan tidak tergantung 

pada pihak lain. Untuk memenuhi karakter self instruction, 

                                                     
22 Andi Prastowo, Op. Cit, h. 539 
23 ―Flipbuilder, Diakses pada : https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro/ 

pukul: 12:54 WIB (Februari 2020) 

http://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro/
http://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro/
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maka modul harus. 

2. Self Contained, tujuan dari konsep ini adalah memberikan 

kesempatan agar peserta didik mempelajari materi 

pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas 

ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan 

pembagian atau pemisahan materi dari standar kompetensi 

atau kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati 

dan memperhatikan keluasan standar kompetensi atau 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

3. Berdiri Sendiri, merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar atau media lain atau tidak harus 

digunakan secara bersama-sama dengan bahan ajar atau 

media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik 

tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan tau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut. Apabila peserta 

didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar 

lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar 

tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri 

sendiri. 

4. Bersifat Adaptif, modul hendaknya memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. 

Dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta atau 

fleksibel atau luwes digunakan di berbagai perangkat 

keras.
24

 

 

c. Unsur-unsur Modul Pembelajaran 

Instrumen kelayakan modul yang dikembangkan 

berdasarkan aturan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan 

terdiri atas : 

1. Komponen kelayakan isi yang meliputi 

2. Cakupan materi yaitu kelengkapan materi, keluasan 

                                                     
24 Hesty Indria Wahyuni, Durinta Puspasari, Pengembangan Modul 

Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar Mengemukakan 
Daftar Urut Kepangkatan dan Mengemukakan Peraturan Cuti. Jurnal Pendidikan 

Ekonomi Manajemen dan Keuangan, 1(1) 2017, h. 60 
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materi, dan kedalaman materi dalam modul. 

3. Akurasi materi merupakan akurasi fakta, akurasi kosep, 

hukum atau teori dan akurasi prosedur atau metode. 

4. Kemutakhiran dan kontekstual merupakan keterkinian 

dengan perkembangan ilmu, fitur-fitur terbaru, dan 

memberikan contoh-contoh nyata dalam lingkungan 

keseharian. 

5. Ketaatan pada hukum dan perundang-undangan 

merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku 

di Indonesia dimana dalam modul memuat hasil karya asli 

peneliti dan tidak memuat unsur SARA (suku, agama, ras, 

dan antar golongan). 

6. Keterampilan merupakan pengembangan aspek 

keterampilan yang terkandung dalam Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar baik berupa aplikasi kegiatan 5M 

(Mengamati, Menanya, Mencoba, Mengasosiasikan, dan 

Mengkomunikasikan). 

 

B. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Belajar dalam idealisme berarti suatu kegiatan 

psiko-fisik-sosio yang menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya. Namun, realita yang dSainshami oleh kalangan 

masyarakat tidaklah demikian. Belajar selalu dianggap 

properti sekolah, kegiatan belajar mengajar selalu dikaitkan 

dengan tugas dari sekolah serta dilaksanakan di sekolah.
25

 

Model pembelajaran adalah suatu pendekatan 

untuk mensiasati perubahan perilaku para peserta didik 

secara generatif ataupun adaptif. Model pembelajaran 

berarti prosedur atau suatu pola sistematis yang digunakan 

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman 

                                                     
25 Agus Suprijono. Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi PAIKEM. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013) Hal. 3 
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dalam merencakan suatu pembelajaran di kelas maupun 

pembelajaran tutorial.
26

 Joyce menyatakan bahwasannya 

tiap-tiap model pembelajaran mengarahkan pada desain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian 

rupa agar tujuan pembelajaran tercapai.
27

 

Dari pengertian model pembelajaran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwasannya model pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang 

berlangung di dalam kelas, hal ini dilakukan untuk 

menciptakan suasana belajar yang menunjang peserta didik 

untuk lebih mudah merespon dan menerima pembelajaran 

sehingga tujuan beljar dapat tercapai secara efisien. 

 

b. Manfaat Model Pembelajaran 

   Adapun manfaat-maaf dari penggunaan model 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan motivasi peserta didik, karena 

setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi 

dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. 

2. Setelah dilakukan evaluasi, pendidik dan peserta didik 

mengetahui benar, pada bagian modul yang mana 

peserta didik telah berhasil dan pada bagian modul 

yang mana mereka belum berhasil. 

3. Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu 

semester. 

4. Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran 

disusun menurut jenjang akademik.
28

 

 

c. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Berdsarkan pengertian model pembelajaran diatas, 

                                                     
26 Shilphy A. Oktavia. Model-Model Pembelajaran. (Yogyakarta: 

Deepublish. 2020) Hal. 13 
27 Trianto Ibnu Badar. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, 

Dan Kontekstual. 
(Jakarta: Kencana. 2017) h. l. 33 
28 Ibid, 20 
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setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri, sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para 

ahli 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. Dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas. 

4. Memiliki bagian-bagian model seperti; urutan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran (syntax), prinsip-prinsip 

reaksi, system social, dan system pendukung. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat diterapkannya model 

pembelajaran, meliputi; dampak pembelajaran berupa 

hasil belajar yang terukur dan dampak pengiring 

berupa hasil belajar jangka panjang. 

6. Adanya desain instruksional atau persiapan mengajar 

dengan berpedoman pada model pembelajaran yang 

dipilih.
29

 

  Dari ciri-ciri model pembelajaran tersebut, dapat 

diketahui bahwa model pembelajaran haruslah berdasarkan 

dengan teori pendidikan, memiliki tujuan, menjadi 

pedoman perbaikan pembelajaran, memiliki langkah- 

langkah pembelajaran, serta memiliki dampak terhadap 

pembelajaran.  

 

C. Model Discovery Learning 

a. Pengertian Model Discovery Learning 

Model pembelajaran discovery learning merupakan 

nama lain dari pembelajaran penemuan. Terdapat 

beberapa pengertian discovery learning menurut para 

ahli, diantaranya menurut Hosnan, discovery learning 

adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar 

aktif dengan melakukan penemuan dan penyelidikan 

                                                     
29 Himawan Putranta, model pembelajaran kelompok sistem perilaku: 

Behavior System Group Learning Model, (Yogyakarta: UNY. 2018) Hal. 10 
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sehingga hasil yang diperoleh akan bertaha lama di 

dalam ingatan. Melalui pembelajaran penemuan, peserta 

didik juga dapat belajar untuk berpikir analisis dan 

mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. 

Sedangkan menurut Sund, discovery learning adalah 

proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan 

suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut 

diantaranya mengamati, mencerna, menggolongkan, 

membuat hipotesis, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan dan lain sebagainya.
30

 

Brunner menyatakan bahwasannya peserta didik 

harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Lebih 

lanjut dinyatakan, aktivitas itu perlu dilaksanakan 

melalui suatu cara yang disebut discovery. Discovery 

yang dilaksanakan oleh peserta didik dalam proses 

belajarnya diarahkan untuk menemukan konsep ataupun 

prinsip. Keefektifan discovery adalah ketika pada proses 

pembelajaran, terdapat panduan-panduan untuk peserta 

didik. Dengan panduan-panduan tersebut peserta didik 

akan dpandu untuk melakukan tahapan-tahapan awal 

sampai tahapan akhir.
31

 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat difahami 

bahwasannya model pembelajaran discovery merupakan 

suatu model pembelajaran yang menitikberatkan pada 

aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan melakukan penemuannya sendiri. 

Brinkell-Holmes dan Hoffman menjelaskan tiga ciri 

utama model discovery learning, yaitu: (1) 

mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk 

menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi 

pengetahuan; (2) berpusat pada peserta didik; (3) 

                                                     
30 Afrina Susana. Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan 

Multimedia Interaktif. (Bandung: Tata Akbar. 2019) Hal. 7 
31 Fahrurrozi, dan Syukul Hamdi. Metode Pembelajaran Matematika. 

(Lombok: UHP. 

2017) Hal. 79 
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kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan 

pengetahuan yang sudah ada.
32

 

Pengaplikasian model pembelajaran discovery 

learning yaitu guru berperan sebagai pembimbing 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. Kondisi 

seperti ini bertujuan merubah kegiatan belajar mengajar 

teacher oriented menjadi student oriented. Pada model 

pembelajaran discovery learning bahan ajar tidak 

disajikan dalam bentuk akhir, peserta didik dituntut 

untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun 

informasi, membandingkan, mengkategorikan, 

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan 

bahan serta membuat kesimpulan.
33

 

b. Sintak Model Discovery Learning 

Tahapan-tahapan (sintaks) model discovery learning 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian rangsangan (stimulation) 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu 

yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan 

untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan 

untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai dengan 

mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

belajar lainnya yang mengarah pada kesiapan 

pemecahan masalah. 

2. Pernyataan / identifikasi masalah (problem statement) 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang 

relevan dengan bahan 19 pelajaran, kemudian salah 

satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

                                                     
32 Fahrurrozi, dan Syukul Hamdi. Metode Pembelajaran Matematika. 

(Lombok: UHP.2017) Hal. 83 
33 Sadirman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: 

Rajawali Press. 2012) Hal. 
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3. Pengumpulan data (data collection) 

Tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara, 

melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan 

atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. 

4. Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah 

data dan informasi yang telah diperoleh peserta didik 

melalui wawancara, observasi dan sebagainya. Tahap 

ini berfungsi sebagai pembentukan konsep dan 

generalisasi, sehingga peserta didik akan mendapatkan 

pengetahuan baru dari alternatif jawaban yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis. 

5. Pembuktian (verification) 

Pada tahap ini peserta didik melalakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan 

temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil 

pengolahan data. 

6. Menarik kesimpulan (generalizasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah 

proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil 

verifikasi.
34

 

 

D. Literasi Sains 

a. Pengertian Literasi Sains 

Literasi sains terbentuk dari 2 kata, yaitu literasi dan 

sains. Secara harfiah literasi berasal dari kata Literacy yang 

berarti melek huruf/gerakan pemberantasan buta huruf. 

Sedangkan istilah sains berasal dari bahasa inggris Science 

                                                     
34 Pemendikbud No.22, 2016. Diakses pada https://bertema.com/sintaks-

model-discovery-learning. (Februari 2020) 



28 

 

yang berarti ilmu pengetahuan. Puskur mengatakan bahwa 

sains merupakan sekelompok pengetahuan tentang obyek 

dan fenomena alam yang diperoleh dari pemikiran dan 

penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan 

keterampilan bereksperimen menggunakan metode ilmiah. 

Literasi sains dapat diartikan sebagai tindakan dalam 

memahami sains dan mengaplikasikannya dengan 

kehidupannya, serta merupakan pengetahuan mengenai 

manfaat dan kerugian sains. PISA mendefinisikan literasi 

sains sebagai suatu kapasitas untuk menggunakan 

pengetahuan serta kemampuan ilmiah, mengidentifikasi 

pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan 

data guna memahami alam dan interaksi manusia dengan 

lingkungannya.
35

 

Literasi sains berkaitan dengan kapasitas peserta didik 

dalam memahami informasi proses terjadinya ilmu 

pengetahuan dan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dan kaitannya dengan masa yang akan datang, dalam 

mengaitkan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan 

sehari-hari peserta didik.
36

 Seseorang yang memiliki 

literasi sains memiliki kemampuan menyelesaikan masalah 

menggunakan konsep-konsep sains, mengenal produk 

teknologi disekitarnya beserta dampaknya terhadap 

lingkungan sosial maupun alam, mampu menggunakan 

produk teknologi dan memeliharanya serta kreatif dalam 

membuat hasil teknologi yang disederhanakan sehingga 

peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan 

nilai serta budaya yang terdapat pada masyarakat.
37

 

Literasi sains penting untuk dimiliki peserta didik 

sebagai suatu pemahaman akan lingkungan hidupnya, 

kesehatan, ekonomi, serta masalah- masalah yang terdapat 

pada lingkungannya. Tujuan pendidikan sains adalah 

                                                     
35 Uus Toharuddin. Membangun Literasi sains Peserta Didik. (Bandung: 

Humaniora, 2012), Hal 12. 
36 Bahrul Hayat, Op.Cit. 313 
37 Anna Poedjiadi, Op.Cit. 123 
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meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai 

kondisi dan situasi. Dengan kompetensi yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan sains dan teknologi, dengan begitu peserta 

didik akan berguna bagi dirinya dan masyarakat.
38

. 

b. Indikator Literasi Sains 

Indikator literasi sains yang digunakan dalam penelitian 

ini berdasarkan indicator literasi sains PISA 2013 yang 

domain pada asesmen pengetahuan dan kompetensi, adapun 

indikator dari literasi sains yang diadaptasi dari PISA dapat 

dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 Indikator Literasi Sains Berdasarkan PISA
39

 

No Indikator Deskripsi 

1 Indikator 1 Mengidentifikasi masalah ilmiah 

2 Indikator 2 Menjelaskan fenomena ilmiah 

3 Indikator 3 Menggunakan bukti-bukti ilmiah 

 

E. Kerangka Berpikir 

Dalam suatu penelitian perlu adanya kerangka berpikir 

agar pemahaman peneliti terarah dengan baik dan memberikan 

pemahaman akan alur penelitian pada pembaca. Berdasarkan dari 

latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun kerangka 

berpikir pada penelitian ini yaitu penggunaan bahan ajar berupa 

modul konvensional menyebabkan peserta didik memiliki nilai 

yang rendah terhadap ketertarikan dalam pembelajaran biologi. 

Sulitnya memahami modul konvensional menjadi salah satu 

alasan kurang terberdayakannya literasi sains peserta didik 

mengingat mata pelajaran biologi merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sulit untuk difahami oleh peserta didik. Upaya 

yang dilakukan untuk memberdayakan literasi sains peserta 

                                                     
38 Uus Toharuddin. Membangun Literasi sains Peserta Didik. (Bandung: 

Humaniora, 2012), Hal 3 
39 Mulyani, Rima. Dkk. Profil Kemampuan Literasi Sains Berdasarkan 

Gender di Kelas X. Jurnal Pendidikan dan Biologi, vol 12, No 2, Juli 2020.  
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didik salah satunya dengan penerapan model pembelajaran 

discovery learning. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 

diperlukan solusi dalam proses pembelajaran biologi, salah 

satunya dengan cara mengembangkan modul pembelajaran. 

Peneliti terdorong untuk mengembangkan modul interaktif 

flipbuilder berbasis model discovery learning, yang mana 

penggunaan model pembelajaran discovery learning yang 

dipadukan di dalam modul ini diharapkan mampu untuk 

memberdayakan literasi sains peserta didik.  

Diagram kerangka berpikir pada penelitian ini tersajikan 

pada bagan di bawah ini, sebagai berikut: 

  

1. Bahan ajar yang digunakan 

berupa modul konvensional 

2. Sulitnya menerapkan model 

pembelajaran discovery 

learning dalam situasi 
pembelajaran secara daring 

3. Kurang terberdayakannya 

literasi sains peserta didik 

Masalah 

Solusi 

Mengembangkan modul 

interaktif flipbuilder 

berbasis model discovery 

learning untuk 

memberdayakan literasi 

sains 

Dengan mengembangkan 

modul interaktif 

flipbuilder berbasis 

model discovery learning, 

diharapkan peserta didik 

dapat memberdayakan 

literasi sains 

Harapan 
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