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ABSTRAK 

 

Pandemi covid-19 merupakan duka bagi dunia, wabah yang memberikan 

dampak bagi berbagai sektor kegiatan tanpa terkecuali pendidikan. Pandemi yang juga 

melanda Indonesia memberika dampak bagi kegiatan belajar mengajar. Demi memutus 

mata rantai penyebaran virus maka kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan 

sistem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sungguh membuat kegiatan belajar mengajar 

tidak efektif bagi peserta didik Sekolah Dasar terutama dalam pembelajaran IPA yang 

memang membutuhkan peran langsung dari peserta didik. Oleh sebab itu diperlukannya 

media pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam melakukan KBM jarak jauh. 

Salah satu media yang dapat digunakan adalah e-modul.  

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan apakah  Penerapan E-Modul Flip 

Book Berbasis Inkuiri Terbimbing dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta 

Didik Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dalam melakukan penelitian PTK 

peneliti menggunakan 3 siklus untuk mencapai indikator keberhasilan. subyek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IV A MIN 5 Bandar Lampung. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik observasi, 

wawancara, tes dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Modul Flip Book Berbasis Inkuiri Terbimbing 

dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta Didik Kelas IV MIN 5 Bandar 

Lampung. Hal tersebut dibuktikan dari capaian indikator keberhasilan dalam penelitian 

ini dapat dicapai setelah dilakukannya 3 siklus. Siklus I peserta didik yang mampu 

mencapai KKM hanya 4 orang dari 27 orang peserta didik, siklus II peserta didik yang 

mampu mencapai KKM hanya 17 orang dari 27 orang peserta didik terjadi peningkatan 

sebanyak 13 orang kemudian di siklus terakhir yakni skilus III peserta didik yang 

mampu mencapai KKM sebanyak 25 orang dari 27 orang peserta didik hanya tersisa 2 

orang yang belum mampu mencapai KKM pada siklus terakhir. Namun demikian 

secara menyeluruh pada siklus III indikator keberhasilan telah diperoleh, sehingga 

penelitian ini selesai pada siklus ke III. 

 

  Kata Kunci : E-Modul, Flipbook, Inkuiri Terbimbing, Hasil Belajar, IPA 
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MOTTO 

ِن إَِّلَّ َما َسَعيَٰ  نَسَٰ  ٠٤َسۡوَف ي َرىَٰ  ۥَسۡعيَه   َوأَنَّ  ٩٣َوأَن لَّۡيَس لِۡۡلِ
 

Artinya: "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh  

selain apa yang telah diusahakannya (39) dan bahwasanya  

usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (40)". 

QS. An-Najm: 39-40 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Karena 

penjelasan judul diberikan untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan E-Modul Flip Book Berbasis Inkuiri 

Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta Didik 

Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung”, dengan demikian penulis akan menguraikan 

istilah-istilah secara singkat yang terdapat dalam judul tersebut ialah: 

1. Penerapan 

Penerapan adalah tindakan menerapkan teori, teknik, atau hal lain ke 

dalam praktik untuk mencapai tujuan dan minat tertentu yang telah 

direncanakan dan disiapkan sebelumnya oleh suatu kelompok atau organisasi.
1 

2. E-modul 

E-modul merupakan salah satu jenis dari bahan ajar yang berbasis 

elektronik yang sering dijumpai. Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan 

adanya bahan ajar sebagai media pembelajaran dan alat bantu dalam proses 

pembelajaran sehingga memudahkan bagi peserta didik memahami materi 

pelajaran, serta sebagai panduan bagi pengajar dalam menyampaikan materi 

pelajaran.
2
 

4. Flip Book 

Flip Book  merupakan salah satu bagian dari software yang digunakan 

untuk membuat media pembelajaran berbasis elektronik. Fitur yang ditawarkan 

sangat menarik dengan berbagai jenis seperti perpaduan teks, audio, video dan 

juga gambar. Penggunaan fiture flip book sangatlah mudah, hanya dengan 

membagikan link website dan barcode.3
 

5. Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri terbimbing merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu pengetahuan 

secara kritis dan logis sehingga dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

                                                         
1Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan  (Bandung: PT Alfabeta, 2018), 28. 
2 Syafruddin Nurdin Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, cet ke-1,  (Jakarta : Bumi Aksara, 

2017), 272. 
3Rhesta Ayu Oktaviara dan Triesninda Pahlevi, "Pengembangan E-Modul Berbantuan Kvisoft 

Flipbook Maker Berbasis Pendekatan Santifik Pada Materi Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata Kelas X 
OTKP 3 SMKN 2 Blitar", Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 7, no. 3 (2019): 61-65, 

https://doi.org/29542/27066. 



2 

 

 

peserta didik berperan lebih dominan dibandingkan dengan guru selakuk 

pendidik. Pendidik hanya bertugas untuk mengarahkan kearah yang benar.
4
 

6. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah dapat berupa perubahan perilaku dalam diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk informasi, sikap, dan 

kemampuan.
5
 

7. IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan departemen ilmu yang berpusat 

pada alam dan bentuk-bentuk di dalamnya. IPA merupakan bagian salah satu 

cabang ilmu yang dipelajari pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Kelas IV yang sesuai dengan kurikulum 2013.  

Mendasar paada uraian terkait penegasan judul di atas, maka peneliti 

simpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi yang akan peneliti angkat 

adalah untuk melakukan penelitian terkait penerapan penggunaan e-modul flipbook 

berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 

IPA pada peserta didik kelas IV dimasa pandemi covid-19. Karena akses buku-

buku bahan ajar dimasa pandemi terbatas dan tidak terdistribusikan dengan baik, 

oleh sebab itu modul yang berbentuk elektronik diharapkan menjadi alternatif 

sebagai modal bahan belajar dalam situasi pembelajaran jarak jauh. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bentuk dasar dari kemajuan suatu bangsa. Pelajar selaku 

generasi emas yang dipersiapkan untuk menyongsong masa depan jadi lebih baik.
6
 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi manusia, dengan pendidikan 

manusia akan menjadi pantas dan layak di masyarakat serta tidak menjadi beban 

bagi orang lain dan pemerintah. Dengan pendidikan diharapkan dapat menyiapkan 

SDM yang membangun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an 

Surat Al-Qashas ayat 78 yang berbunyi:
7
 

 

                                                         
4Asni Wati “Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Jurnal Belajar terhadap 

Penguasaan Konsep IPA Siswa”, Jurnal Pendidikan. 3, no. 1 (2018): 129, 

http://dx.doi.org/10.17977/jptpp.v3i1.10411. 
5Lalu Sunarya Amijaya, dkk "Effect of Guided Inquiry Learning Model Towards Student Learning 

Outcomes and Critical Thinking Abality", Jurnal Pijar MIPA 13, no. 2 (2018): 94-99, 

https://doi.org/10.29303/jpm.v13.i2.468. 
6Erna Pujiasih, “Bilding A golden Generation By Applying Various Online Learning In The 

Pandemic Of Covid-19”, Ide Guru: Jurnal Karya Ilmiah Guru 5, no. 1 (2020): 42-48, 
https://doi.org/10.51169/ideguru.v5i1.136. 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2018), 8. 

http://dx.doi.org/10.17977/
https://doi.org/10.29303/jpm.v13.i2.468
https://doi.org/10.51169/ideguru.v5i1.136
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 Artinya: "Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu 

yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah 

sungguh 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-dosa 

mereka". 

Menelaah ayat dan arti Al-Qur'an di Atas dapat diketahui bahwa ilmu 

merupakan harta yang sesungguhnya, dengan memiliki ilmu maka kita dapat 

memperoleh harta dan mengumpulkan harta. Oleh sebab itu, untuk memperoleh 

ilmu maka diperlukannya pertemuan antara pelajar dan pendidik dalam satu wadah 

yaitu aktifitas belajar mengajar. Dimana dalam aktifitas tersebut pendidik akan 

menuangkan ilmunya yang kemudian akan diserap oleh peserta didik. 

Aktifitas belajar mengajar merupakan proses secara sistematis untuk 

menyediakan sumber belajar bagi peserta didik dan pendidik dalam satu ruang 

lingkup. Aktifitas belajar mengajar tidak hanya berpacu pada pelajar dan pendidik 

saja. Dalam memperoleh kualitas proses pembelajaran perlu didukung dengan 

komponen lainnya. Salah satu komponen pendukung yang dapat digunakan adalah 

bahan ajar.
8
 Bahan ajar merupakan komponen terpenting dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan bahan ajar maka suasana pembelajaran akan tercipta dengan 

sendirinya. 

Ketersediaan bahan ajar sangat dibutuhkan dan menjadi sangat penting 

dalam menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Bahan ajar 

yang dapat digunakan oleh pendidik tidak hanya buku-buku yang disediakan oleh 

pemerintah saja, namun bahan ajar yang dapat digunakan oleh pendidik dapat 

berupa lembar kerja peserta didik, modul maupun handout atau jenis lainnya.9 

Namun demikian berbeda dengan nyatanya, kegiatan belajar yang terjadi saat ini 

sangatlah monoton. Pendidik hanya berpatokan pada buku yang didistribusikan 

oleh pemerintah pusat serta peran pelajar selaku penimba ilmu acap kali terabaikan. 

Masalah di atas, jika tidak segera ditangani maka akan berdapak pada 

proses pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hal 

tersebut akan mendoktrin fikiran pelajar dengan mengasumsikan bahwa 

pembelajaran IPA adalah pelajaran yang sangat membosankan, tidak memiliki daya 

tarik serta ilmu yang sulit untuk difahami dan banyak lagi penilaian negatif lainnya 

                                                         
8Uci Marisa, dkk., “Pengembangan E-Modul Berbasis Karakter Peduli Lingkungan di Masa 

Pandemi Covid-19”, Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 4,(2020): 323-330, 

https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/pgsd/article/view/514.  
9Dimas Nur Setyawan dan Astuti Wijayanti, “Analisis Kebutuhan Buku Ajar Pendamping IPA 

Terpagu Berbasis Tri Nga untuk Siswa SMP di Masa Pandemi Covid-19”, Wacana Akademika: Majalah 

Ilmiah Kependidikan 4, no. 2 (2020):172-177, https://doi.org/10.30738/wa.v4i2.8714. 

https://doi.org/10.30738/wa.v4i2.8714
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yang akan muncul. Jika terus diabaikan maka akan berdampak bagi proses 

pembelajaran yang menjadi kurang maksimal. 

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam, mengungkapkan bahwa 

pentingnya penyelenggaraan pendidikan dengan asas bermanfaat. Sebagai mana 

firma Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat 'Abasa ayat 4 yang berbunyi:
10

 

 

Artinya: "atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi 

manfaat kepadanya" 

Sejalan dengan ayat di atas maka hendaknya dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan mendatangkan manfaat, baik bagi 

pendidik maupun peserta didik. Dalam pembelajaran IPA proses pembelajaran yang 

terjadi merupakan kegiatan pembelajaran eksperimen, tidak cukup dengan 

memahami makna dan wawasan saja. Tapi harus diimbangi dengan percobaan-

percobaan, karena sejatinya pembelajaran sains berkaitan dengan praktikum. 

Berdasarkan data hasil observasi prariset pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

5 Bandar Lampung, yang telah peneliti lakukan. Mendasar pada hasil prariset 

peneliti menemukan kenyataan serupa diantara keduanya, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar jang terjadi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung 

masih mengunakan buku-buku yang difasilitasi oleh pemerintah saja. Minimnya 

fasilitas seperti lembar kerja peserta didik maupun modul ataupun media lainnya. 

Hal tersebut diindikasikan oleh penekanan pendidik pada penggunaan buku paket 

dan tema saja. Namun pendistribusian buku paket dan tema saat ini tidak 

terorganisir dikarenakan wabah covid-19. 

Guna mendukunng hasil observasi di atas maka peneliti melakukan test pra 

penelitian terkait pembelajaran IPA pada peserta didik kelas IV pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 5 Bandar Lampung dengan memberikan soal IPA. Berikut ini 

adalah hasil test pra penelitian yang diperoleh peneliti: 

Tabel 1 

Hasil Test Pra Penelitian Pembelajaran IPA 

Peserta Didik Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung 

 

No Jumlah Peserta Didik Keterangan 

1 10 Tuntas 

2 17 Tidak Tuntas 

                                                         
10Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2018), 85. 
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Berdasarkan table di atas diketahui bahwa hanya terdapat 10 peserta didik 

dari 27 peserta didik yang dapat menuntaskan test pra penelitian dan terdapat sisa 

17 peserta didik yang belum mampu menuntaskan test pra penelitian. Artinya 

terdapat 62.9% atau lebih dari 50% peserta didik yang tidak tuntas dalam mengikuti 

tes pra penelitian. Oleh sebab itu, banyaknya peserta didik yang belum mampu 

memperoleh nilai tuntas harus menjadi perhatian khusus terutama dalam sittuasi 

seperti saat ini. Situasi dimana lembaga pendidikan ditutup karena wabah  covid-19. 

Tertutupnya lembaga pendidikan formal dan informal, pendidikan dasar 

sampai kepada perguruan tinggi akibat covid-19 berdampak terhadap proses 

pembelajaran.
11

 Penerapan physical distancing bagi warga negara Indonesia 

merupakan salah satu upaya dalam pemutusan mata rantai virus yang 

memberhentikan kegiatan tatap muka dalam kegiatan belajar dan mengajar. Demi 

keberlangsungan aktifitas pendidikan maka kegiata belajar mengajar daring dapat 

dilakukan. 

Mentaati aturan pemerintah maka dilakukannya kegiatan pembelajaran 

dalam jaringan atau yang biasa dikenal dengan sebutan daring. Sehingga dengan 

demikian kegiatan pembelajaran tidak bertolak belakang dengan kebijakan 

pemerintah.
12

 Dengan dilakukannya pembelajaran dalam jaringan maka pendidik 

dituntut untuk bisa melek teknologi agar peserta didik melaksanakan kegiatan 

belajar dengan efektif pada masa pandemi covid-19 seperti ini.
13

 

Oleh sebab itu dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi seperti yang 

telah peneliti uraikan di atas maka perlu dilakukannya pemanfaatan sumber bahan 

ajar seperti e-modul oleh pendidik agar dapat menutupi kekurangan dan kelemahan 

yang ada demi keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Dengan 

memaksimalkan penggunaan media yang sangat mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di kelas, serta membangkitkan semangat serta motivasi belajar peserta 

didik.  

                                                         
11Agus Ramdani, dkk., “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Masa Pandemi 

Covid-19 untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik”, Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian 

dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran  6, no. 3 (2020): 433-440, 

https://doi.org/10.33394/jk.v6i3.2924.  
12Yudha Adrian dan Rahidatul Laila Agustina, “Pengembangan Buku Suplemen Kurikulum 2013 

Berbasis Flip Book  Tema Kearifan Lokal Kalsel untuk Siswa Kelas V SD di Masa Pandemi Covid-19”, 

Jurnal Riset dan Konseptual 5, no. 4 (2020): 769-780, http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v5i4.562. 
13Ricardus Jundu, “Pengembangan Video Pembelajaran IPA Berbasis Kontekstual di Manggarai 

untuk Belajar Siswa pada Masa Pademic Covid-19”, Jurnal Pendidikan IPA 10, no. 2 (2020): 63-73, 

https://doi.org/10.24929/lensa.v10i2.112. 

https://doi.org/10.33394/jk.v6i3.2924
http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v5i4.562
https://doi.org/10.24929/lensa.v10i2.112
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Uraian di atas didukung oleh penemuan Matsun dan Dwi yang menyatakan 

e-modul memiliki pengaruh terhadap efektifitas terhadap hasil belajar.
14

 Hal 

tersebut diindikasikan oleh tuntutan yang terjadi saat ini, ditengah wabah covid-19 

maka teknologi sangatlah penting dalam menyokong kegiatan belajar mengajar 

untuk kondisi saat ini. Meskipun pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan 

menggunakan fasilitas online merupakan hal yang baru, namun baik pendidik dan 

peserta didik serta orang tua harus mampu beradaptasi dan menerima tantangan 

zaman. 

Pembelajaran secara online memberikan kemudahan dalam mentransfer 

pengetahuan dalam berbagai kondisi dan situasi, mulai dari diskusi hinggat tatap 

muka melalui video.
15

 Guna membantu kegiatan belajar dan mengajar IPA maka e-

modul sangatlah penting kehadirannya. Agar terciptanya ketertarikan peserta didik 

selaku pelajar dalam mempelajari mata pelajaran IPA. 

Pendapat Ida Fiteriani, menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip 

keterampilan pembelajaran IPA pada anak Sekolah Dasar merupakan proses yang 

masih bersifat dasar dengan manipulasi, modifikasi dan penyederhanaan materi 

sesuai kemampuan kognitif anak.
16

 Mendasar pada pernyataan tersebut  maka dapat 

difahami bahwa karakteristik peserta didik Sekolah Dasar dalam menunjang 

keberhasilan belajar maka diperlukannya bahan ajar agar proses belajar dapat 

berjalan lebih efektif. Terutama dalam pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA khususnya pada materi struktur tumbuhan sangatlah 

diperlukan e-modul bagi peserta didik yang melakukan kegiatan belajar di rumah 

dengan berbasis inkuiri terbimbing. Dengan adanya e-modul, peserta didik dapat 

melakukan praktikum di rumah, dimana prkatikum adalah wujud dari ilmu sains 

sebagai kerja ilmiah dalam pembelajaran. 

Data pengamatan lebih lanjut yang peneliti peroleh dari hasil tanya jawab 

kepada Wali Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung yaitu Bapak Drs. Kabul 

menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar dan mengajar buku yang mayoritas 

digunakan adalah buku tema, meskipun terdapat kelemahan didalam buku tema 

tersebut seperti penyajian gambar yang kurang menarik, petunjuk praktikum yang 

                                                         
14Matsun dan Dwi Fajar Saputri, “Pengembangan E-Modul Fisika Berbantuan Whatsapp Sebagai 

Alternatif Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hasil Kajian, Inovasi dan Aplikasi 

Pendidikan Fisika  6, no. 2 (2020): 213-220, https://doi.org/10.31764/orbita.v6i2.3130. 
15Luh Devi Herliandry, “Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Teknologi 

Pendidikan 22, no. 1 (2020): 65-70,  https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286. 
16Ida Fiteriani, “Studi Komparasi Perbedaan Pengaruh Pemahaman Konsep dan Penguasaan 

Keterampilan Proses Sains Terhadap Kemampuan Medesain Eksperimen Sains, Jurusan PGMI Fakultas 
Tarbiya dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”, TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Dasar 4, no. 1 (2017): 54, https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.1805. 

https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286
https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.1805
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masih membingungkan serta warna yang tidak jelas.
17

 Kemudian didukung dengan 

pernyataan Ibu Yusnani, S.Ag selaku Wali Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung yang 

mengemukakan bahwa peserta didik Sekolah Dasar pada umumnya lebih menyukai 

buku yang memiliki gambar serta warna yang jelas dan menarik ditambah saat ini 

sedang terjadi pandemi covid-19 maka semakin tidak semangatnya peserta didik 

belajar dikarenakan pendistribusian buku yang tidak efektif.
18

 

Telaah pernyataan dari pada Wali Kelas IV MIN 11 dan MIN 5 Kota 

Bandar Lampung maka semakin kuat asumsi peneliti bahwa pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam pada peserta didik Sekolah Dasar memerlukan e-modul dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar di rumah. Dalam konteks yang demikian 

maka e-modul merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat digunakan 

peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh dari pendidik dan 

belajar secara mandiri. 

E-Modul yang akan peneliti rancang utamanya adalah untuk membantu 

peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, serta 

peserta didik dapat melakukan praktikum secara mandiri. Dalam e-modul yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini akan dirancang sedemikian rupa berbasis 

inkuiri terbimbing dengan harapan e-modul tersebut dapat meningkatkan kualitas 

peserta didik tanpa melupakan pendidik sebagai fasilitator. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka berkenaan dengan penjabaran di 

atas dalam penelitian ini peneliti akan meneliti terkait Penerapan E-Modul Flip 

Book Berbasis Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Peserta Didik 

Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah yang diharapkan dapat membantu pendidik 

mengembangkan kemampuan peserta didik baik dari segi kognitif, psikomotor dan 

afektif. 

C. Identifikasi Area dan Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasikan area dan 

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Belum ada modul pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam 

mempelajari pelajaran IPA. Pendidik hanya menggunakan buku-buku yang 

disubsidikan oleh pemerintah sebagai bahan ajar, sehingga kurangnya inovasi 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Kurangnya efektifitas pendidik dalam menggunakan media atau bahan ajar 

selain buku-buku yang tersedia di sekolah, sementara dalam pembelajaran IPA 

                                                         
17 Hidayati, S.Ag, “Kegiatan Belajar Mengajar”, Wawancara dengan Wali Kelas IV A MIN 5 

Bandar Lampung, Senin 29 Maret 2021. 
18Yusnani, S. Ag, “Bahan Ajar”, Wawancara dengan Wali Kelas IV B  MIN 5 Bandar Lampung, 

Selasa 30 Maret 2021. 
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dibutuhkan adanya bantuan bahan ajar dalam bentuk modul untuk melakukan 

eksperimen. 

3. Dalam kondisi Covid-19 kebijakan social distancing dan kontak langsung, 

mengharuskan kegiatan belajar mengajar dengan proses jarak jauh. Sehingga 

diperlukan e-modul seperti flip book  guna meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar terutama dalam pelajaran IPA, hal tersebut diindikasikan karena 

pembelajaran materi IPA merupakan pembelajaran eksperimen sehingga 

dibutuhkannya media sebagai penunjang kegiatan belajar dan mengajar agar 

lebih efektif dan efisien. 

 

D. Batasan Penelitian 

Mengacu pada identifikasikan area dan fokus penelitian yang terinci di atas 

makan dapat diketahui bahwa masalah dalam penelitian ini sangat luas, mengingat 

keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Maka peneliti membatasi 

penelitian ini terkait mengenai elektronik modul flip book berbasis inkuiri 

terbimbing sebagai media pembelajaran dalam materi struktur tumbuhan. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini: Apakah  Penerapan E-Modul Flip Book Berbasis Inkuiri Terbimbing 

dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta Didik Kelas IV MIN 5 Bandar 

Lampung ?". 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menemukan apakah  Penerapan E-Modul Flip Book Berbasis Inkuiri 

Terbimbing dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta Didik Kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian pengembangan  e-modul   berbasis inkuiri ini 

diharapkan dapat memperoleh manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan atau  menerapkan 

konsep pendidikan khususnya dalam Pembelajaran yang memanfaatkan e-

modul berbasis inkuiri terbimbing dengan materi struktur tumbuhan pada 

peserta didik kelas IV MIN 5 Bandar Lampung 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dapat digunakan untuk meningkatkan mutu  pendidikan 

khusunya dalam pembelajaran   . 

a. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman penelitian, khususnya mengenai 

penerapan e-modul berbasis inkuiri materi energi dan perubahannya pada 

peserta didik kelas IV SD/MI. Pengalaman berharga ini selanjutnya dapat 

dijadikan acuan dalam mengajar. 

b. Bagi peserta didik, dapat membantu  memudahkan peserta didik untuk 

memahami pembelajaran materi struktur tumbuhan dengan menggunakan  

e-modul. 

c. Bagi pendidik, dapat membantu pendidik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai materi 

energi dan perubahannya dan sebagai acuan untuk meningkatkan kreatifitas 

dalam mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

d. Bagi sekolah,  e-modul yang diterapkan memberikan inspirasi untuk 

menerapkan pengunaan e-modul   berbasis inkuiri khususnya dalam mata 

pelajaran. 

e. Bagi masyarakat, kan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

bahan ajar yang menarik yang digunakan oleh peserta didik, sehingga 

masyarakat bisa menilai pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

H. Kajian Penelitian Tedahulu yang Relevan 

Penelitian tentang penerapan e-modul flipbook berbasis inkuiri ini bukanlah 

yang pertama karena penelitian terdahulu dengan pokok persoalan tersebut telah 

banyak dilakukan oleh para sarjana. Penelitian terdahulu memiliki peran dan 

sekaligus memberikan peta permasalahan yang telah dibahas. Berdasarkan 

penelusuran atas hasil-hasil penelitian terdahulu, posisi penelitian ini boleh jadi 

bersifat meneruskan, menyempurnakan atau membahas yang belum terbahas. 

Berikut beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan pengembangan 

berbasis inkuiri, antara lain: 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul pada tahun 2018, menemukan 

bahwasannya Bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing memberikan dampak 

positif. Hal tersebut dibuktikan dari terdapatnya perbedaan hasil belajar peserta 

didik kelas IV A pada Sekolah Dasar Islam As-Salam.
19

 

2. Penelitian dilakukan oleh Henny pada tahun 2018, menemukan bahwa 

pengembangan bahan ajar berbasis inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

                                                         
19Nurul Ngainin, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sifat-

Sifat Cahaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Islam As-Salam Malang”, (Tesis, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-20. 
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peserta didik klas IV MI Darun Najah Pagak Pasuruan. Hal ini dibuktikan 

dengan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah adanya bahan ajar 

berbasis inkuiri dalam pembelajaran subtema gaya dan gerak.
20

 

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri Ana pada tahun 2019, 

menemukan bahwa dalam meningkatkan hasil belajar materi perpindahan kalor 

memiliki pengaruh positif dengan pengembangan bahan ajar menggunakan 

pengembangan berbasis inkuiri terbimbing. Hal tersebut dibuktikan dengan 

perbedaan hasil belajar yang didapat oleh peserta didik kelas IV MI Al-Hidayah 

Malang, hasil belajar peserta didik menjadi meningkat ketika pengembangan 

bahan ajar materi perpindahan kalor menggunakan pengembangan bahan ajar 

berbasis inkuiri terbimbing.
21

 

Merujuk pada penjabaran penelitian terdahulu, perbedaan penelitian 

sebelumnya seperti yang tercantum di atas dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengenai penerapan e-modul dan materi bahan ajar yang akan 

peneliti terapkan. Pada kesempatan ini peneliti akan menggunakan e-modul dengan 

jenis flip book dan materi struktur tumbuhan sebagai bahan ajar yang akan 

diterapkan berbasis inkuiri terbimbing. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah 

tempat dilakukannya penelitian, pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini 

peneliti menggunakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Bandar Lampung dan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian. 

 

I. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 5 BAB yang masing-

masing BAB memiliki bagian-bagiannya. Berikut ini adalah uraian sistematika 

penelitian yang telah peneliti susun: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian awal karya tulis ilmiah adalah BAB I sebagai 

pedahuluan tulisan. Dalam bagian ini peneliti akan 

membahas terkait Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Area dan Fokus Penelitian, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian 

Manfaat Penelitian, Kajjian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian kedua adalah landasan teori, pada BAB ini 

                                                         
20Henny Syafitri, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Subtema Gaya Dan Gerak Kelas IV MI Darun Najah Pagak Pasuruan”, (Tesis, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2018), 1-12. 
21Putri Ana Azzawati,“Pengembangan Bahan Ajar Berbasi Inkuiri Terbimbing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Al Hidayah Malang”, (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2019), 1-10. 
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peneliti akan membahas terkait Teori yang Digunakan, 

Model Tindakan dan Hipotesis Tindakan. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai e-

modul flipbook, pendekatan inkuiri terbimibing dan 

hasil belajar. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ketiga adalah bagian yang terpenting dalam 

melaksanakan penelitian. Dalam bagian ini BAB III 

mengandung tentang metode penelitian. Metode 

penelitian ini terdiri dari beberapa sub bagian: Tempat 

dan Waktu Penelitian, Metode dan Rancangan Siklus 

Penelitian, Subjek Penelitian, Peran dan Posisi Peneliti, 

Tahapan Intervensi Tindakan, Hasil Intervensi Tindakan 

Yang Diharapkan, Instrumen Pengumpulan Data, 

Tehnik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, Analisis 

dan Interpretasi Data serta Pengembangan Perencanaan 

Tindakan. 

 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bagian ke empat dalam penelitian ini adalah analisis 

data. Dalam bagian ini terdiri dari sub bagian deskripsi 

data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan. 

Bagian ini menjabarkan terkait data hasil lapangan yang 

kemudian peneliti analisa dan peneliti bahas hingga 

menemukan hasil penelitian yang menjawab rumusan 

masalah yang telah peneliti rumuskan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bagian akhir dari penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini 

adalah BAB V Penutup. Dalam bagian ini, peneliti 

memberikan simpulan hasil penelitian dan memberikan 

rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atas hasil 

penelitian ini. 

 

DAFTAR RUJUKAN Bagian ini berisikan daftar rujukan yang digunakan 

sebagai referensi dalam tulisan ini. Sehingga diketahui 

pasti dari mana sumber-sumber tulisan yang ada 

didalam penelitian ini. 

 

LAMPIRAN Lampiran ini berisikan berbagai dokumen pendukung 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. E-Modul Flip Book 

a. Definisi E-Modul Flip Book 

E-Modul merupakan perwujudan dari kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang terjadi saat ini yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran.
22

 Dalam Perkembangan 

teknologi modul berkembang menjadi elektronik modul, sehingga dalam 

kegiatan belajar akan lebih menarik lagi. Dalam Islam penggunaan 

teknologi merupakan bagian dari komunikasi pembelajaran, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 29-30 yang 

berbunyi:
23

 

 
Artinya: "Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya 

telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia (29) 

Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya 

(isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang (30) 

 

Flip Book  merupakan salah satu bagian dari software yang 

digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis elektronik. Fitur 

yang ditawarkan sangat menarik dengan berbagai jenis seperti perpaduan 

teks, audio, video dan juga gambar. Penggunaan fiture flip book sangatlah 

mudah, hanya dengan membagikan link website dan barcode.24
 

Mendasar pada definisi di atas maka dapat di artikan bahwasannya 

e-modul flip book  merupakan modul elektronik yang dihasilkan dari 

kemajuan teknologi yang menemukan software yang diberi nama flip book. 

Software yang menawarkan media pembelajaran berbasis elektronik yang 

dapat sangat efektif dan efisien bagi kegiatan belajar dan mengajar. 

                                                         
22Adhitya Rol Asmi, dkk., “Pengembangan E-Modul Berbasis Flip Book Maker Materi Pendidikan 

Karakter Untuk Pembelajaran Mata Kuliah Pancasila MPK Universitas Sriwijaya”, Jurnal Pendidikan Ilmu 
Sosial 27, no. 1 (2018): 1-10, http://ejournal.upi.edu/index.php/jpis. 

23Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2018), 210. 
24Rhesta Ayu Oktaviara dan Triesninda Pahlevi, "Pengembangan E-Modul Berbantuan Kvisoft 

Flipbook Maker Berbasis Pendekatan Santifik Pada Materi Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata Kelas X 
OTKP 3 SMKN 2 Blitar", Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 7, no. 3 (2019): 61-65, 

https://doi.org/29542/27066. 
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b. Fungsi E-Modul Flip Book 

E-Modul flip book memiliki fungsi bagi keberlangsungan dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. berikut ini adalah fungsi nya:
25 

1) Meningkatkan keinginan serta minat belajar peserta didik 

2) Membantu peserta didik pada tahap orientasi pembelajaran menjadi 

lebih efektif 

3) Efisiensi dalam menyampaikan konten pelajaran 

4) Memberikan pembaharuan pada proses pembelajaran dengan E-Modul 

flip book. 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan E-Modul Flip Book 

Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari e-modul flip book 

yaitu sebagai berikut: 

1) Kelebihan E-Modul Flip Book 

a) Peserta didik dapat memiliki pengalaman dengan beragam media 

b) Peserta didik dapat menghilangkan kebosanan karena media yang 

digunakan dalam pembelajaran sangat bervariatif 

c) Sangat baik dalam mendukung kegiatan belajar secara mandiri 

d) Pengunaan media flip book  dapat diakses tanpa menggunakan 

kuota 

e) Peserta didik tidak akan jenuh membaca materi karena penyajian 

dapat berupa tulisan, gambar dan warna 

f) Dapat di zoom 

g) Dapt digunakan pada android, tab, komputer, notebook dan juga 

laptop.
26

 

2) Kekurangan E-Modul Flip Book 

a) Membutuhkan instal software 

b) Tidak ada evaluasi 

c) Memerlukan rancangan dan tidak mudah untuk dimodifikasi. 

 

2. Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

a. Definisi Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Strategi inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 

                                                         
25Muhammad Fatihul Abror, dkk., “Digital Flip Book Empowerment as A Development Means for 

History Learning Media”, Jurnal Pendidikan Indonesial 8, no. 2 (2020): 266-275, 

http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v8i2.24122. 
26Desi Rahmawati, dkk., “Pengembangan Media Pembelajaran Flip Book Pada Materi Gerak Benda 

di SMP”, Jurnal Pembelajaran IPA 6, no. 4 (2017): 326-332, https://doi.org/10.19184/jpf.v6i4.6213. 

http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v8i2.24122
https://doi.org/10.19184/jpf.v6i4.6213
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mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri.
27

 

Pedekatan inkuiri terbimbing merupakan pendekatan pembelajaran 

yang inovatif bagi pendidik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

terlebih dalam melakukan kegiatan belajar seperti mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam.
28

 

Pendekatan inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang 

menekankan pengembangan askpek kognitif, afektif fan spikomotor secara 

seimbang, sehingga kegiatan belajar dan mengajar terlaksana dengan lebih 

bermakna.
29

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah menjelaskan tentang 

pendekatan inkuiri terbimbing maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

pendekatan inkuiri terbimbing adalah metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran IPA karena dalam kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran IPA keaktifan peserta didik memiliki peran yang 

sangat penting. Dengan pendekatan ikuiri terbimbing seorang pendidik 

dapat meningkatkan askpek kognitif, afektifan spikomotor secara imbang. 

 

b. Jenis-Jenis Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Pengelompokkan model pembelajaran inkuiri menjadi 4 tipe, 

diantaranya yaitu sebagai berikut:
30

  

1) Inkuiri Terbimbing Merupakan salah satu model pembelajaran yang 

diawali dengan pengajuan sebuah persoalan atau permasalahan yang 

akan diteliti oleh pendidik dan menunjukkan materi atau bahan 

pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya peserta didik 

merancang dan dapat melaksanakan langkah-langkah penelitian. 

Peserta didik diharapkan mampu membuat kesimpulan dan menyusun 

penjelasan dari data atau informasi yang telah dikumpulkan.  

2) Inkuiri Demonstrasi Merupakan model pembelajaran yang diawali 

dengan kegiatan mendemonstrasikan sesuatu yang dilaksanakan oleh 

pendidik untuk dapat mengarahkan atau menarik perhatian peserta 

didik. Pada model pembelajaran ini, fenomena yang didemonstrasikan 

                                                         
27Rismayanti, “Penggunaan Model Pembelajaaran Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Subtema Pelestarian Kekayaan Dumber Daya Alam di Indonesia”, (Skripsi Universitas 
Pasundan, 2017), 14. 

28I Ketut Ngurah Ardiawan, "Implementasi Pendekatan Inkuiri Terbimbing dalam Upaya 

Meningkatkan hasil Belajar IPA pada Siswa Sekolah Dasar", Prosidding Seminar Nasional Dharma 

Acarya ke-I Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan di Era-4.0 (2019): 43-50, 
http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/dharmaacarya/article/view/302. 

29Winarto, dkk., "Pengembangan Media student Worksheet IPA Berbasis Pendekatan Inkuiri 

Terbimbing untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar", SPEKTA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains 6, no. 1 

(2020): 101-112, http://dx.doi.org/10.32699/spektra.v6i1.138. 
30Ali Mudiofir dan Evi Fatimatur, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2017), 44-45. 

http://dx.doi.org/10.32699/spektra.v6i1.138
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dirancang bertentangan dengan penalaran peserta didik sehingga dapat 

memunculkan konflik pengetahuan pada diri peserta didik. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat merangsang minat, motivasi, dan keterampilan 

berfikir kritis peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

3) Inkuiri Terstruktur Merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan laboratorium, mengumpulkan dan 

mengorganisasikan sebuah data dan mampu menarik kesimpulan yang 

di mana langkahlangkah penelitian atau proses pemecahan masalah 

diberikan oleh pendidik atau yang diperoleh dari buku/teks.  

4) Inkuiri Penuh Merupakan model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang suatu topik atau suatu permasalahan. Selanjutnya, 

peserta didik merancang aktivitas penelitian, mengidentifikasi variabel, 

melaksanakan penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan sebelumnya. Pada langkah terakhir model ini, peserta didik 

diharapkan mampu mengambil kesimpulan dan mengemukakan 

penjelasan yang didukung oleh data atau informasi yang telah 

dikumpulkan serta mampu mengomunikasikan temuan penelitiannya 

kepada orang lain. 

 

c. Ciri-Ciri Pembelajaran pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Pembelajaran pendekatan inkuiri terbimbing memiliki ciri-ciri 

tersendiri, berikut ini adalah ciri-ciri pembelajaran pendekatan inkuiri 

terbimbing yaitu:
31

  

1) Pembelajaran inkuiri lebih menekankan pada aktivitas peserta didik 

secara maksimal untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas 

permasalah tertentu. Artinya, pada model pembelajaran ini peserta 

didik ditempatkan sebagai subjek belajar. Peserta didik tidak hanya 

berperan sebagai penerima pesan saja akan tetapi mereka berperan 

untuk dapat menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu 

sendiri.  

2) Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban atas suatu permasalahan yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan 

sikap percaya dirinya. Artinya, dalam model pembelajaran ini pendidik 

ditempatkan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar melainkan 

lebih ditempatkan sebagai seorang fasilitator dan motivator bagi peserta 

didik. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya 

jawab antara pendidik dengan peserta didiknya.  

                                                         
31Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan,  (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2017), 179. 
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3) Tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri ini adalah untuk 

dapat mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari 

proses mental, oleh karenanya dalam pembelajaran inkuiri ini peserta 

didik tidak hanya dituntut agar mampu menguasai pembelajaran saja, 

akan tetapi bagaimana mereka dapat memanfaatkan potensi yang 

dimilikinya dengan baik. 

 

d. Prinsip-Prinsip Pembelajaran pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri terbimbing maka terdapat prinsip-prisip pembelajaran 

seperti di bawah ini:
32

  

1) Berorientasi pada Pengembangan Intelektual Tujuan utama dari 

pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir 

peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi 

pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar.  

2) Prinsip Interaksi Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

sebuah proses interaksi, baik itu interaksi peserta didik ataupun 

interaksi peserta didik dengan pendidik atau bahkan interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya. Pembelajaran model ini 

merupakan sebuah proses interaksi yang berarti bahwa pendidik 

ditempatkan sebagai  sumber belajar, tetapi sebagai pengatur 

lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri.  

3) Prinsip Bertanya Pendidik memiliki peranan penting yang harus 

dilakukan dalam menggunakan pembelajaran ini yaitu dengan pendidik 

berperan sebagai penanya. Sebab, kemampuan peserta didik untuk 

menjawab setiap pertanyaan pada hakikatnya sudah merupakan 

sebagian dari proses berpikir. Pada hal ini, kemampuan seorang 

pendidik untuk dapat menanyakan dalam setiap langkah-langkah 

inkuiri ini sangat diperlukan.  

4) Prinsip Belajar untuk Berpikir Pada dasarnya belajar bukan hanya 

sekedar mengingat sejumlah fakta, melainkan belajar adalah suatu 

proses berpikir (learning how to think) yakni proses mengembangkan 

potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir merupakan pemanfaatan 

dan cara menggunakan kemampuan secara optimal.  

5) Prinsip Keterbukaan Pembelajaran yang bermakna merupakan 

pembelajaran yang mampu menyediakan berbagai kemungkinan 

sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Pendidik 

bertugas untuk menyediakan ruang dalam memberikan kesempatan 

                                                         
32Ibid., 199. 
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kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan hipotesis dan 

secara terbuka membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. 

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Adapun keunggulan dan kelemahan strategi belajar inkuiri adalah 

sebagai berikut: 

1) Kelebihan : 

1) Strategi pembelajaran inkuiri mampu mendorong peserta didik 

untuk berpikir atas inisiatif sendiri, membantu peserta didik 

mengembangkan konsep diri yang positif, mengembangkan bakat 

individu peserta didik secara optimal dan menciptakan suasana 

akademik yang mendukung berlangsungnya pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. 

2) Strategi pembelajaran inkuiri dapat melayani kebutuhan peserta 

didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

3) Strategi inkuiri memberikan ruang bagi peserta didik belajar sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing. 

2) Kelemahan: 

1) Kegiatan dan keberhasilan peserta didik sulit dikontrol. 

2) Akan terjadi kesenjangan kemampuan antara peserta didik yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan peserta didik yang 

berkemampuan rata-rata.  

3) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan 

peserta didik menguasai materi pelajaran, maka strategi 

pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap 

pendidik. 

 

f. Langkah-langkah Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Dalam pendekatan inkuiri ini, proses pembelajaran di kelas 

cenderung menitik beratkan kegiatan pembelajaran  yang berpusat pada 

siswa. Pendidik tidak lagi berperan sebagai pemberi informasi dan peserta 

didik sebagai penerima informasi, seklipun hal itu sangat diperlukan. 

Peranan utama pendidik dalam menciptakan kondisi inkuiri adalah sebagai 

berikut:  

1) Motivator, yang memberi rangsangan dan pemberi semangat supaya 

siswa menjadi lebih aktif dan lebih bergairah dalam berpikir 

2) Fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam 

proses berpikir peserta didik 

3) Penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka 

perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri 
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4) Administrator, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di 

dalam kelas.  

5) Pengarah, yang memimpin arus kegiatan pembelajaran dan cara 

berpikir peserta didik agar terarah dan terfokus pada tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.
33

 

 

3. Hasil Belajar 

Belajar bisa menjadi persiapan yang kompleks di mana berisi beberapa 

sudut pandang. Sudut-sudut ini meningkatkan jumlah informasi, kapasitas 

untuk mengingat dan mereplikasi, ada penerapan informasi, menginduksi 

makna, menguraikan dan berhubungan dengan kenyataan, dan perubahan 

sebagai individu. 

Ketika ada persiapan belajar, bersamaan dengan itu ada proses 

mengajar. Ini akan mudah untuk mendapatkannya, karena jika ada yang belajar 

tentu ada yang mengajari, dan kebiasaan buruk sebaliknya jika ada yang 

mengajari, tentu ada yang belajar. Dari proses pendidikan dan pembelajaran ini 

akan diperoleh suatu hasil yang sebagian besar disebut hasil belajar. Namun 

dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, persiapan belajar dan mengajar 

harus dilakukan dengan sengaja dan sengaja serta terorganisir dengan baik. 

Proses belajar akan memberikan hasil belajar. Namun harus diingat, 

Walaupun target pembelajaran sudah jelas dan terdefinisi dengan baik, namun 

belum tentu hasil pembelajaran yang didapat harus ideal. Karena itu hasil yang 

besar dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, dan terutama bagaimana 

siswa berlatih sebagai mata pelajaran. 

a. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar pendidikan dan pembelajaran, jenis hasil belajar yang 

diharapkan Sangat penting bagi instruktur untuk mengetahui apa yang 

dipelajari siswa dapat dicapai, sehingga instruktur dapat 

merancang/merancang pengajaran dengan tepat dan serius. Setiap 

keberhasilan proses belajar mengajar diukur dari seberapa jauh hasil belajar 

yang dicapai peserta didik, selain itu diukur dari segi metode. Hasil belajar 

semacam itu harus terlihat dalam tujuan pendidikan, karena itulah tujuan 

yang akan dicapai oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.  

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi 

tiga bidang, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Berikut adalah unsur-

unsur yang terkandung dalam ketiga sudut pandang hasil belajar tersebut. 

1) Hasil Belajar Kognitif 

a) Hasil belajar hafalan 

                                                         
33Ali Mudiofir dan Evi Fatimatur, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2017), 67. 
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Ruang lingkup pengulangan informasi meliputi 

pengetahuan yang nyata, dalam perluasan informasi yaitu tentang 

hal-hal yang harus dikaji seperti pembahasan, istilah, pasal, 

undang-undang, pasal, ayat, persamaan, dan lain-lain. 

b) Hasil belajar pemahaman 

(1) Memahami interpretasi adalah kemampuan untuk mendapatkan 

makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai ilustrasi, 

menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika.  

(2) Pemahaman interpretatif, untuk ilustrasi yang menghubungkan 

dua konsep yang berbeda.  

(3) Pemahaman ekstrapolasi, khususnya kemampuan untuk melihat 

di balik apa yang tertulis, disimpulkan dan diungkapkan, 

mengantisipasi sesuatu, atau memperluas wawasan. 

c) Hasil belajar penerapan 

Penerapan adalah kemampuan untuk menerapkan dan 

mengabstraksikan suatu konsep, pemikiran, persamaan, hukum 

dalam suatu keadaan yang baru. Aplikasi bukan kemampuan mesin 

tetapi lebih pada kemampuan mental. 

d) Hasil belajar analisis 

Analisis ataupun Investigasi adalah kapasitas untuk 

memecah, mengurangi atau integritas (suatu yang terikat bersama 

secara keseluruhan) menjadi komponen atau bagian yang memiliki 

arti, atau memiliki tingkatan. 

e) Hasil belajar sintesis 

Sintesis adalah kebalikan dari pemeriksaan. Bila ditimbang 

beratnya pada kemampuan untuk memecah suatu ketajaman 

menjadi bagian-bagian itu Artinya, perpaduan adalah kemampuan 

untuk menyatukan komponen-komponen atau bagian-bagian 

menjadi satu kesatuan. 

f) Hasil belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kemampuan untuk membentuk pilihan 

tentang nilai sesuatu berdasarkan penilaian yang dimilikinya, dan 

kriteria yang memakainya. 

2) Hasil Belajar Afektif 

Zona penuh perasaan berkaitan dengan keadaan pikiran dan 

nilai-nilai. Jenis perilaku afektif hasil belajar terlihat pada peserta didik 

dalam berbagai perilaku seperti perhatian/pertimbangan terhadap 

pelajaran, mengajar, inspirasi untuk menghafal, menghormati pendidik 

dan teman sekelas, mempertimbangkan kecenderungan dan lain-lain. 

Ada beberapa tingkat penuh rentang perasaan sebagai tujuan dan jenis 
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hasil studi. Level-levelnya dimulai dari level dasar/sederhana hingga 

level kompleks. 

a) Penerimaan/perhatian dapat berupa semacam pengaruh dalam 

menerima rangsangan (hasutan) dari luar yang datang kepada 

siswa, baik dari dalam maupun dari luar berupa keadaan masalah, 

gejala.  

b) Reacting adalah respon yang diberikan seseorang terhadap hasutan 

yang datang dari luar.  

c) Esteeming (penilaian) berkaitan dengan nilai dan keyakinan 

terhadap indikasi atau stimulus.  

d) Organisasi, lebih spesifiknya peningkatan nilai-nilai ke dalam suatu 

sistem organisasi, termasuk memutuskan hubungan harga diri yang 

satu dengan harga diri yang lain dan stabilitasnya, memerlukan 

nilai-nilai yang dimiliki saat ini.  

e) Ciri-ciri esteem atau internalisasi esteem, khususnya integrasi 

semua kerangka nilai nilai yang dimiliki individu, yang berdampak 

pada desain kepribadian dan perilaku. 

3) Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotor muncul dalam bentuk keterampilan 

(skills) dan kapasitas untuk bertindak secara individu.  

a) Gerakan refleksi.  

b) Bakat pada gerakan dasar.  

c) Kapasitas perseptual meliputi visual, membedakan auditif, mesin 

dan lain-lain.  

d) Kapasitas fisik, seperti kualitas, kesesuaian, akurasi.  

e) Pengembangan bakat, meluas dari bakat langsung ke keterampilan 

yang kompleks.  

f) Bakat yang terkait dengan komunikasi non-dekursif seperti: 

perkembangan ekspresif dan interpretatif 

 

b. Faktor-faktor Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen, 

yaitu: faktor peserta didik (dalam) dan variabel dari peserta didik (luar). 

1) Faktor Internal adalah variabel dari dalam diri peserta didik, antara lain 

kemampuan, minat, bakat, usaha, inspirasi, pertimbangan, kekurangan, 

kesejahteraan dan kebiasaan peserta didik. Salah satu hal penting dalam 

latihan pembelajaran yang harus ditanamkan pada peserta didik bahwa 

apa yang mereka pelajari adalah kebutuhannya. Ketertarikan dalam 

belajar berkaitan dengan seberapa banyak orang merasa suka atau tidak 

suka terhadap bahan yang dipelajari peserta didik. Rasa penasaran 

inilah yang harus ditumbuhkan terlebih dahulu dalam diri peserta didik. 
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Keingin tahuan, inspirasi, dan pertimbangan peserta didik dapat 

dikondisikan oleh pendidik. Setiap orang memiliki kemampuan yang 

beragam. Keterampilan tersebut dapat dirangkai berdasarkan kecepatan 

belajar, yaitu: sangat cepat, sedang, dan sedang. Selain itu 

pengelompokan kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuan 

pengakuan, untuk pemahaman proses kasus harus secara visual, verbal, 

dan atau dibantu dengan alat/media. 

2) Faktor Eksternal adalah variabel dari luar peserta didik, meliputi: 

lingkungan belajar fisik dan non fisik (menghitung iklim kelas dalam 

pembelajaran, seperti ceria, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah (komite hitung mendukung 

sekolah), pengajar, pelaksana pembelajaran dan pendamping sekolah. 

Pendidik adalah orang yang paling berpengaruh dalam menghitung 

metode dan hasil belajar, karena pendidik adalah pengawas atau 

pelaksana di dalam kelas. Dalam hal ini, instruktur harus memiliki 

kompetensi esensial yang dibutuhkan dalam pemanggilan pendidik. 

 

4. Pembelajaran IPA 

Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas tersendiri. Karakteristik secara 

tegas dipengaruhi oleh sifat ilmu yang terkandung dalam setiap mata pelajaran. 

Kontras karakteristik dalam berbagai mata pelajaran akan mengarah pada cara 

yang berbeda dalam mendidik dan belajar cara peserta didik belajar dari satu 

mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya. IPA memiliki karakteristik klaim 

untuk mengenali mata pelajaran lain.
34

 

Pembelajaran IPA merupakan interpretasi dari kata bahasa Inggris yaitu 

normal science, yang berarti ilmu karakteristik (IPA). Berkaitan dengan alam 

atau berhubungan dengan alam, sedangkan ilmu mengandung arti informasi. 

Jadi ilmu normal (IPA) atau science bisa disebut ilmu alam. Ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

a. Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Karakteristik IPA sebagai ajaran yang logis dan penerapannya di 

masyarakat menjadikan pengajaran IPA menjadi vital. Struktur kognitif 

anak tidak bisa dibandingkan dengan struktur kognitif ilmuwan. Anak 

harus dipersiapkan dan diberi kesempatan untuk memperoleh keterampilan 

serta dapat berpikir dan bertindak ilmiah secara efektif. 

Pembelajaran IPA harus melibatkan latihan anak secara utuh 

(dynamic learning) artinya pendidik dapat mewujudkan pembelajaran yang 

mampu memberikan kesempatan kepada Peserta didik untuk melakukan 

                                                         
34Nilawati Ute,dkk., "Pengaruh Metode Pembelajaran Dengan Pendekatan Inkuiri Terbimbing 

Terhadap Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Fisika", Jurnal Pendidikan Fisika 9, no. 1 (2021): 1-

17, http://dx.doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3524. 

http://dx.doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3524
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keterampilan mempersiapkan meliputi: mencari, menemukan, 

menyimpulkan, mengkomunikasikan informasi sendiri, nilai-nilai, dan 

perjumpaan yang diperlukan. Ciri-ciri utama Sains adalah:  

1) Pertama, ia melihat bahwa setiap orang memiliki spesialis untuk 

menguji keabsahan (keaslian) standar dan hipotesis ilmiah, meskipun 

fakta bahwa mereka tampak koheren dan dapat diklarifikasi secara 

teoritis. Hipotesis dan standar seolah-olah berharga jika sesuai dengan 

realitas yang ada.  

2) Kedua, Moment, memberikan pemahaman tentang hubungan antara 

realitas yang dapat diamati yang memberdayakan harapan yang akan 

dibuat sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Hipotesis yang dibuat 

harus didukung oleh kebenaran dan informasi yang ditunjukkan.  

3) Ketiga, memberikan arti bahwa hipotesis Sains bukanlah kebenaran 

yang ekstrim tetapi akan berubah pada premis perangkat pendukung 

hipotesis. Ini memberikan penekanan pada imajinasi dan konsep yang 

hampir mengubah masa lalu dan perubahan masa depan yang dapat 

dibayangkan, serta pemahaman tentang perubahan itu sendiri. 

 

b. Karakteristik Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar 

Tahap perkembangan berpikir anak dibagi menjadi empat tahap 

yaitu:  

1) Tahap sensorimotorik (0-2 tahun)  

2) Tahap praoperasional (2-7 tahun)  

3) Tahap operasional konkret (7-11 tahun), dan  

4) Tahap operasional formal (12-15 tahun) 

 

B. Model Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis yang telah 

dikemukakan bahwa bahan ajar dalam suatu proses pembelajaran unsur yang sangat 

penting. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan belajar. Selain itu media pembelajaran juga dapat membantu 

meningkatkan pemahaman, menyajikan materi dengan menarik dan terpecaya. 

Memudahkan penafsiran materi, dan memadatkan informasi 

Media pembelajaran harus mudah digunakan dan harus menarik agar 

merangsang peserta didik tertarik menjelajah seluruh program, sehingga seluruh 

materi pembelajaran yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. 

Materi yang terkandung di dalamnya harus di sesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik, sesuai dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat,untuk 
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menggambarkan alur tindakan peneliti dalam penelitian ini maka penelitia akan 

menggambarkan model tindakan yang akan dilakukan seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Model Tindakan 

 

  

Kondisi 

Awal 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

MASALAH YANG DIHADAPI 

1. Dalam pembelajaran IPA pendidik hanya berpacu 

pada buju-buka yang disubsidikan oleh pemerintah, 

baik buku paket maupun buku tema 

2. Belum adanya modul elektronik yang digunakan 

dalam mendukung kegiatan belajar mengajar 

dengan kondisi jarak jauh 

3. Peserta didik kurang efektif dalam melakukan 

belajar mandiri dirumah tanpa bantuan media 

pendukung seperti elektronik modul. 

 

LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM 

MENGATASI MASALAH 

 

Melakukan penerapan modul elektronik berupa flip 

book  berbasis inkuiri dalam pembelajaran IPA  pada 

materi energi dan perubahannya. Tindakan penerapan 

terdiri dari Siklus I, Siklus II dan Siklus III hingga 

tercapainya tujuan penelitian. 
 

HASIL YANG DIHARAPKAN 

1. Peserta didik dapat terbantukan dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar dengan kondisi jarak 

jauh. 

2. Dengan adanya modul elektrik flip book dapat 

membantu peserta didik untuk bisa belajar secara 

efektif dan efisien. 

3. Dengan adanya modul elektrik pendidik dapat 

memiliki media pegangan lain selain dari buku-

buku yang ada di sekolah. 
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C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara yang dirumuskan 

sebelum dilaksanakannya penelitian. Hipotesis ini merupakan anggapan yang 

paling akan mungkin terjadi atau tingkat kebenarannya. Hipotesis dikatakan 

sementara karena jawaban yang sesungguhnya akan diketahui setelah dilakukannya 

penelitian dan memperoleh data fakta dari pengumpulan data penelitian.
35

  

Hipotesis didalam penelitian ini adalah : " Penerapan E-Modul Flip Book 

Berbasis Inkuiri Terbimbing dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Peserta 

Didik Kelas IV MIN 5 Bandar Lampung". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2018), 85. 
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