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ABSTRAK  

 

Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

berisikan materi, metode, batasan-batasan, dan cara dalam belajar. 

Modul pembelajaran bertujuan untuk: Melatih siswa agar mampu 

belajar mandiri meskipun tanpa bimbingan guru. Melatih kejujuran 

siswa. Agar siswa dapat mengukur sendiri kemampuannya dalam 

menguasai materi ajar.  Kurangnya pengembangan modul elektronik 

pada mata pembelajaran bahasa inggris sebagai sumber belajar 

siswa kelas 3 di SD Negeri 7 Teluk Pandan Pesawaran dan SD 

Negeri 2 Campang Raya Bandar Lampung. Serta, kurangnya 

fasilitas atau media guna mengembangkan pembelajaran siswa di 

kelas 3 di SD Negeri 7 Teluk Pandan Pesawaran dan SD Negeri 2 

Campang Raya Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan (1) Potensi dan kondisi sekolah untuk dikembangkan 

modul elektronik pada mata pembelajaran bahasa inggris materi 

family tree sebagai sumber belajar siswa; (2) Proses 

pengembangannya; dan (3) Karakter prototipe produk hasil 

pengembangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah R & D. 

Pengembangan produk dilakukan dengan mengacu kepada 

pengembangan model  Dick & Carey sebanyak 10 langkah hanya 

dalam penelitia ini dilakukan sampai dengan tahap 7 yang bertujuan 

untuk menghasilkan produk yaitu modul elektronik pada mata 

pembelajaran bahasa inggris materi family tree sebagai sumber 

belajar siswa dengan menguji coba terbatas poduk. 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa 

(1) Dihasilkan produk modul elektronik pada mata pembelajaran 

bahasa inggris materi family tree sebagai sumber belajar siswa; (2) 

Proses pengembangan produk dari hasil validasi dosen, guru dan 

siswa menyatakan produk layak dan menarik; dan (3) Karakter 

prototipe produk pengembangan yang dapat digunakan sesuai dengan 

kurikulu, 2013. 
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ABSTRACT 

 

The module is a tool or learning tool that contains materials, methods, 

limitations, and ways of learning. The learning module aims to: Train 

students to be able to learn independently even without teacher 

guidance. Train students' honesty. So that students can measure their 

own ability to master the teaching material. Lack of development of 

electronic modules in English learning as a learning resource for 

grade 3 students at SD Negeri 7 Teluk Pandan Pesawaran and SD 

Negeri 2 Campang Raya Bandar Lampung. Also, the lack of facilities 

or media to develop student learning in grade 3 at SD Negeri 7 Teluk 

Pandan Pesawaran and SD Negeri 2 Campang Raya Bandar 

Lampung. The objectives of this study are to describe (1) the potential 

and condition of the school to develop an electronic module in the 

family tree English subject as a source of student learning; (2) the 

development process; and (3) Character of the prototype of the 

product developed. 

The research method used is R & D. Product development is carried 

out with reference to the development of the Dick & Carey model as 

many as 10 steps. student learning by testing limited products. 

Based on the results of the analysis, it can be concluded that (1) 

Electronic module products are produced in English learning 

subjects with family tree material as a source of student learning; (2) 

The product development process from the validation results of 

lecturers, teachers and students stated that the product was feasible 

and attractive; and (3) Character development product prototypes 

that can be used in accordance with the curriculum, 2013. 

 

Keywords: E-Module, Learning Resources 
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MOTTO 

 

مِ َوََل تََعاَونُوْا َعلَى ... ثإ ِ ِن  وَ  ٱۡلإ َوَٰ ُعدإ َه  ٱتَّقُواْ وَ  ٱلإ َ إِنَّ  ٱللَّ ِعقَابِ َشِديُد  ٱللَّ  ٱلإ
٢ 

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya” 

(Al-Maidah: 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ix 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya yang sederhana ini saya 

persembahkan kepada Ibunda tercinta Yulinar dan Ayahandaku Hasan 

Hidayat yang tak kenal lelah dan tak pernah mengeluh dalam 

membesarkan, mendidikku, dan mendoakanku sehingga menjadi 

manusia yang berilmu, beraklakul karimah dan  terimakasih atas 

segala ketulusan, kasih sayang, yang selalu mengiringi langkahku 

yang tak akan terbalas walaupun seluruh isi dunia kupersembahkan. 

Dipersembakan juga kepada adikku Devi Lorenza dan Aqila Fitri 

Lorenza  yang menjadi penyemangat dalam keberhasilan yang diraih 

semoga semua keinginan cita-cita tercapai, Almamater Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan ilmu selama 

kuliah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Riki Saputra, dilahirkan di Riki Saputra pada tanggal 21 April 

1999, anak pertama dari pasangan Hasan Hidayat dan Yulinar. 

Pendidikan dimulai dari SD Xaverius Kota Bumi selesai tahun 2011, 

SMP Xaverius Kota Bumi selesai tahaun 2014, Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 03 Kota Bumi selesai tahun 2017 dan 

mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.  

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra 

maupun ekstra Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

 

Bandar Lampung, 28 April 2022 

Penulis, 

 

 

 

Riki Saputra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “PENGEMBANGAN MODUL ELEKTRONIK PADA MATA 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MATERI FAMILY TREE 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR SISWA”. Skripsi ini merupakan salah 

satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu penulis 

sampaikan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan.  

2. Dr. Chairul Amriyah, M.Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru 

Madrasyah Ibtidaiyah. 

3. Dra. Nur Hasanah Leni, M.Hum. selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, arah dan saran kepada penulis selama 

penyusunan skripsi. 

4. Dewi Kurniawati, S.S., M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama 

penyusunan skripsi. 

5. Ibu Nurhayana, S.Pd., kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Teluk Pandan 

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Desiyana, S.Pd., M.M., kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Campang 

Raya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Tarbiyah dan Keguruan angkatan 

2017 atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama 

ini. 

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan 

lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya 

dengan perencanaan, kerja keras, dan doa yang sungguh-sungguhlah, apa 

yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja dengan berbagai cara.  

      

Bandar Lampung, 28 April 2022 

Penulis, 

 

 

Riki Saputra 

NPM 1711100124 

DAFTAR ISI 



 

 

xii 

 

 

                                                                                                                                 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ........................................................................  ii 

ABSTRAK  ......................................................................................  iii 

DAFTAR ISI  ................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL 

 ......................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................... vii 

 

BAB I PENDAHULUAN  ............................................................   1 

A. Penegasan Judul  ...............................................................   1 

B. Latar Belakang Masalah  ...................................................   2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  ..................................... 15 

D. Rumusan Masalah  ............................................................ 16 

E. Tujuan Penelitian  .............................................................. 16 

F. Manfaat Penelitian  ............................................................ 17 

G. Sistematika Penulisan  ....................................................... 17 

 

BAB II LANDASAN TEORI ....................................................... 19 

A. Konsep Media Pembelajaran ............................................. 19 

1. Pengertian Media Elektronik ...................................... 19 

2. Jenis Media Pembelajaran .......................................... 23 

3. Peran dan Manfaat Manfaat Media Pembelajaran ........ 26 

B. Pengertian Modul Elektronik  ............................................ 28 

1. Pengertian Modul  ........................................................ 28 

2. Karakteristik Modul Pembelajaran  .............................. 30 

3. Pengertian Modul Elektronik  ....................................... 32 

C. Pembelajaran Bahasa Inggris ............................................. 37 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Inggris ................... 37 

2. Hakikat Pembelajaran Bahasa Inggris ....................... 38 

3. Materi Pembelajaran Bahasa Inggris  ........................... 42 

4. Tujuan Pembelajaran Bahasa Inggris  ........................... 47 

D. Materi Familly Tree........................................................... 49 

1. Pengertian Familly Tree .............................................. 49 

2. Kelebihan Media Pembelajaran Familly Tree ........... 50 

3. Tahapan-Tahapan Pembelajaran Familly Tree .......... 51 

E. Sumber Belajar Siswa ....................................................... 50 



 

 

xiii 

 

1. Pengerian Sumber Belajar ............................................ 50 

2. Klasifikasi Sumber Belajar  .......................................... 52 

3. Manfaat Sumber Belajar  .............................................. 54 

4. Komponen-komponen Sumber Belajar ......................... 56 

5. Evaluasi Sumber Belajar  ............................................. 57 

F. Penelitian yang Relevan  ................................................... 59 

 

BAB III METODE PENELITIAN  ............................................. 62 

A. Desain Penelitian  .............................................................. 62 

B. Prosedur Pengembangan  .................................................. 64 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  ........................................... 69 

D. Instrumen Penelitian  ......................................................... 69 

1. Kuesioner Pra Penelitian  ............................................. 69 

2. Kuesioner Validasi Produk  .......................................... 69 

3. Kuesioner Uji Coba Terbatas Respon Guru dan siswa  70 

4. Validasi Desain ............................................................ 70 

5. Analisis Data  ............................................................... 74 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................... 77 

A. Pengembangan Modul  ...................................................... 77 

B. Kelayakan Modul .............................................................. 81 

1. Uji Validasi Ahli Pertama  ............................................ 82 

2. Uji Coba Terbatas  ........................................................ 107 

3. Uji Kelas Kecil  ............................................................ 108 

C. Pembahasan  ...................................................................... 111 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  ............................................ 125 

 

DAFTAR RUJUKAN ................................................................... 127 

Lampiran  ..................................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

  

Tabel                                                                                         Halaman  

 

1.1. Hasil Analisis Awal Kemampuan Siswa Kelas 3 di SD Negeri  

7 Teluk Pandan dan SD Negeri 2 Campang Raya ................  7 

2.1. Penelitian Yang Relevan ...................................................... 59 

3.1. Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi  ........................... 71 

3.2. Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media  ............................ 72 

3.3. Skor penelitian pilihan jawaban  .......................................... 73 

3.4. Kriteria Validasi ................................................................... 75 

3.5. Kriteria Kelayakan ............................................................... 75 

3.6. Kriteria Kemenarikan ........................................................... 76 

4.1. Hasil Validasi Pertama Ahli Materi ..................................... 83 

4.2. Hasil Revisi Validasi Pertama Ahli Materi .......................... 85 

4.3. Hasil Validasi Kedua Ahli Materi ........................................ 87 

4.4. Hasil Revisi Validasi Kedua Ahli Materi ............................. 89 

4.5. Hasil Validasi Ketiga Ahli Materi ........................................ 90 

4.6. Hasil Validasi Pertama Ahli Materi ..................................... 92 

4.7. Hasil Revisi Validasi Pertama Ahli Materi .......................... 94 

4.8. Hasil Validasi Kedua Ahli Materi ........................................ 95 

4.9. Hasil Validasi Pertama Ahli Media ...................................... 98 

4.10. Hasil Revisi Validasi Kedua Ahli Media ............................. 100 

4.11. Hasil Validasi Kedua Ahli Media......................................... 102 

4.12. Hasil Revisi Validasi Kedua Ahli Media ............................. 104 

4.13. Hasil Validasi Ketiga Ahli Media ........................................ 105 

4.14. Perhitungan Skor yang Diberikan Oleh 3 Siswa................... 107 

4.15. Perhitungan Skor yang Diberikan Oleh 18 Siswa Di SD Negeri 

7 Teluk andan ....................................................................... 109 

4.16. Perhitungan Skor yang Diberikan Oleh 30 Siswa Di SD Negeri 

2 Campang Raya .................................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                   Halaman 

 

2.1. Alur Kerucut Pengalaman (Cone of Experience) ................. 22 

3.1. Alur Proses Pengembangan Dick & Carey  .......................... 38 

4.1. Persentase Validasi Pertama Ahli Materi ............................. 84 

4.2. Persentase Validasi Kedua Ahli Materi  ............................... 88 

4.3. Persentase Validasi Ketiga Ahli Materi ................................ 91 

4.4. Persentase Validasi Pertama Ahli Materi ............................. 94 

4.5. Persentase Validasi Kedua Ahli Materi ................................ 97 

4.6. Persentase Validasi Pertama Ahli Media .............................. 99 

4.7. Persentase Validasi Pertama Ahli Media .............................. 100 

4.8. Persentase Validasi Ketiga Ahli Media ................................ 106 

4.9. Persentase Validasi Ahli Materi Oleh Dosen ....................... 113 

4.10. Persentase Validasi Ahli Materi Oleh Guru ......................... 113 

4.11. Persentase Validasi Ahli Media Oleh Dosen ........................ 114 

4.12. Persentase Uji Kelas Kecil ................................................... 116 

 

 



1 
 

 
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman memahami 

penulisan skripsi ini, maka akan secara singkat dapat 

diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari 

judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: Pengembangan 

Modul Elektronik Pada Mata Pembelajaran Bahasa Inggris 

Materi Family Tree Sebagai Sumber Belajar Siswa. Untuk 

menghindari interpretasi yang bervariasi dari judul di atas, 

berikut ini beberapa istilah yang terkandung di dalam 

judul : 

1. Pengembangan Modul Elektronik 

Modul elektronik merupakan modifikasi dari modul 

konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi 

informasi, sehingga modul yang ada dapat lebih menarik 

dan interkatif. Karena dengan Modul elektronik kita dapat 

menambahkan fasilitas multimedia (gambar, animasi, 

audio dan video) di dalamnya.
1

 Modul elektronik 

merupakan bentuk bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik materi ajar yang telah dikemas dalam satu 

kesatuan yang utuh, yang disusun secara sistematis 

dipelajari secara mandiri dan lebih aktif oleh pebelajar 

sesuai dengan kecepatan atau kemampuannya tanpa 

bimbingan dari guru.
2
 

                                                             
1  Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

(Yogyakarta: Diva Press), 56. 
2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 21. 
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2. Pembelajaran Bahasa Inggris 

Bahasa global yang digunakan sebagai bahasa 

komunikasi antara semua negara dan negara di seluruh 

dunia. Kekuatan berbicara bahasa Inggris adalah salah 

satu keterampilan terpenting yang diperlukan untuk 

anak-anak perguruan tinggi karena bahasa Inggris telah 

menjadi bahasa universal yang digunakan di planet 

teknologi, pendidikan, politik, perdagangan, dan 

merupakan alat komunikasi yang paling sering 

digunakan di dunia.
3
 

3. Materi Familly Tree 

The sensible tree merupakan tahapan yang sangat 

penting untuk memulai membuat pohon yang bijak, 

antara lain sesuai arahan unit area siswa untuk diberi 

tahu topik-topik tertentu yang akan disampaikan. 

Batasi jumlah daun atau buah yang akan disebutkan 

(anggota keluarga). Isi satuan luas 1 daun (Les 

vocabulaire familliale) menjadi acuan kekerabatan 

yang relevan / dapat diterima.
4
 

4. Sumber Belajar Siswa 

Sumber Daya Belajar yang didalamnya terdapat 

kegiatan interaksi antara pendidik dan siswa serta 

komunikasi timbal balik yang terjadi dalam hal-hal 

instruksional untuk mewujudkan suatu tujuan 

pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, guru dan 

                                                             
3 Rayhan, A. Pembelajaran Bahasa Inggris. (Jakarta: Humaniora, 2017), 

88. 
4 Buku Paket SD/MI kelas 3, (Jakarta: Kemendikbud, 2013), 61.  
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siswa mengukur 2 elemen yang tidak dapat dipisahkan. 

Di antara 2 elemen ini, interaksi yang saling 

mendukung harus dibangun agar hasil belajar siswa 

dapat dicapai secara optimal.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan nasional, terutama dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas 

manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
6
 

Meningkatkan kualitas suatu bangsa agar dapat mengikuti 

perkembangan ilmu dan teknologi di dunia global, tidak ada 

cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

Bab I bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7
 Hal tersebut tertulis 

dalam surat Al-Kahfi ayat 66 berikut:  

                          

                                                             
5  Hidayat Sholeh. Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung: Rosdakarya, 

2017), 118. 
6  Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis Edisi Revisi (Yogyakarta: Suka Pres, 2019), 65. 
7  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, n.d. 
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 “Musa berkata kepada Khidr: Bolehkan aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang 

benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu” 

(Q.S. Al-Kahfi : 66) 

Ayat diatas menjelaskana bahwa pendidikan formal 

dapat diperoleh di sekolah yang bertujuan untuk mencentak 

generasi bangsa bagi masyarakat. Sekolah dijadikan sebagai 

suatu lembaga pendidikan formal yang merancang kegiatan 

pembelajaran secara sistematis terhadap lingkungan sekitar.
8
 

Selain itu, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pada pasal 50 ayat 3 menyatakan: Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 

yang bertaraf internasional.
9
Amanat Pasal 50 ayat 3 tersebut 

telah dibuat aturan pelaksanaannya dalam Permendiknas No 

78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf 

Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Standar proses pembelajaran pada Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 

dan 3 Permendiknas No 78 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan, dan kontekstual. Proses pembelajaran 

pada SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa 

                                                             
8 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009), 3. 
9  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, n.d. 
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Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam 

forum internasional.
10

 

Berdasarkan peraturan tersebut, paling tidak terdapat 

tiga keunggulan yang harus dimiliki oleh SBI dalam hal 

proses pembelajaran, yaitu: 1) Memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), 2) Mengembangkan proses 

pembelajaran yang berbasis pada Student-Centered Learning, 

dan 3) Menggunakan bahasa internasional dalam proses 

pembelajarannya. Penggunaan media dan sumber belajar 

bagian dari komponen yang mempengaruhi pembelajaran.
11

 

Bahan ajar perlu disesuaikan dengan kondisi siswa dan 

strategi pembelajaran yang digunakan guru. Pemanfaatan dan 

pemberdayaan modul untuk menunjang pembelajaran 

merupakan suatu keniscayaan, bukan hanya untuk 

meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajaran, tetapi 

yang lebih penting adalah untuk meningkatkan penguasaan 

materi baik guru maupun siswa.
12

 

Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan 

merupakan upaya mempercepat pencapaian. Teknologi 

dianggap sebagai alat atau media yang dapat membantu dalam 

menyampaikan pesan yang dibuat sebagai materi kemudian 

disampaikan kepada yang menerima pesan tersebut dengan 

                                                             
10  Permendiknas No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah 

Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 
11  Muhammad Thobroni & Arif Mustofa. Belajar dan Pembelajaran: 

Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional. 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 73. 
12  Norhashim, Mazenah & Alinda Rose. Pengajaran Bantuan Komputer. 

(Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Teknologi Malaysia, 2019), 

355. 
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mudah. sehingga orang yang diberi pesan dengan mudahnya 

mengerti tentang apa yang dimaksud dalam pesan tersebut. 

Teknologi digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memperoses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, 

akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi dan lain sebagainya.
 13

  

Memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, 

banyak hasil yang diperoleh dari perkembangan teknologi itu 

sendiri khususnya dalam dunia pendidikan, dimana banyak 

media-media pembelajaran berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi. Media adalah bagaian yang tidak 

dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran pada khusunya.
14

 Lebih-lebih media 

pembelajaran merupakan starategi penyampaian (delivery 

strategy) mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk 

menyampaikan pengajaran kepada sibelajar dan sekaligus 

untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari 

sipembelajar.
15

 Tujuan pendidikan akan tercapai sesuai 

dengan proses pembelajaran yang memberikan kesan kepada 

siswa dalam belajar. Belajar adalah kebutuhan dasar bagi 

                                                             
13 Mahara, I., Degeng, N.S, dan Kuswadi, D. “E-Modul Pembelajaran Bahasa 

Inggris Untuk Siswa SMP N 1 Takengon,” Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajara  

1, no. 4 (2016): 307-312. 
14 Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011). 1. 
15  Degeng, I.N.S. Ilmu Pengajaran: Taksonomi Variable. (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 141. 
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siswa sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

perubahan yang baru dari hasil pengalamnya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan belajar.
16

 Makna kata belajar 

dalam perspektif ajaran Islam merupakan kewajiban setiap 

manusia dan tertuang dalam surat An-Nahl ayat 43 berikut:  

                             

           

 “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 

orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; 

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (Q.S. An-Nahl: 

43). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

memberikan kemampuan berpikir (akal atau pikiran) kepada 

manusia untuk digunakan secara menyeluruh dalam belajar 

yang berguna dalam mengali potensi yang ada pada dirinya. 

Akal atau pikiran yang adapun dapat digunakan dalam 

mengembangkan pola pikir untuk proses belajar dalam 

memahami alam semesta sebagai proses pendidikan. 

Pendidikan tidak akan berubah menjadi lebih baik apabila 

tidak didukung oleh keinginan dari seluruh elemen-elemen 

dalam proses pembelajaran. Dibutuhkan bantuan teknologi 

untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih maju. Hal 

tersebut terkait penelitian yang dilakukan yaitu peneliti 

berkeinginan akan adanya suatu perkembangan dalam proses 

                                                             
16  Slameto, Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 3. 
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pembelajaran yang akan berdampak positif terhadap proses 

pembelajaran. 

Media memiliki pengertian fisik yang dewasa ini 

dikenal sebagai hardware (perangkat keras) yaitu suatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indra. 

Serta media juga memiliki pengertian nonfisik yang dikenal 

sebagai software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan 

yang terdapat dalam perangkat keras merupakan isi yang ingin 

disampaikan kepada siswa. Banyak jenis dan ciri-ciri media 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, salah 

satunya yang dikemukan adalah modul. 
17

 Modul merupakan 

bahan ajar terprogram dan sistematis yang mana dibuat guna 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan mudah tanpa 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahaminya. 

Modul merupakan bahan pembelajaran cetak, fungsinya 

sebagai media belajar mandiri dan isinya berupa satu unit 

materi pembelajaran.
18

 Seiring dengan kemajuan teknologi, 

modul dapat disajikan dalam bentuk elektronik. Modul 

elektronik atau sering disebut e-modul merupakan tampilan 

informasi dalam format buku yang disajikan dalam bentuk 

elektronik dengan menggunakan harddisk, disket, CD, atau 

flash disk dan dapat dibaca dengan menggunakan komputer 

atau alat pembaca elektronik.
19

 

                                                             
17 Ibid., h. 6. 
18  Made, W. 2016. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu 

Tinjauan. Konseptual Operasional. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016) 231. 
19  Mulyasa. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif 

dan Menyenangkan. (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2016) 43. 
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Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

berisi materi, metode, batasanbatasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya.
20

 Modul dapat menfasilitasi siswa dalam 

belajar mandiri maupun konvensional. Modul dilengkapi 

petunjuk untuk belajar sendiri, sehingga siswa dapat belajar 

sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi seluruh 

kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Modul 

merupakan suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang 

memperhatikan fungsi pendidikan.
21

 Artinya, melalui modul 

sutu pembelajaran diharapkan mampu membawa siswa pada 

kompetensi dasar yang diharapkan. Lebih lanjut, strategi 

pengorganisasian materi pembelajaran pada modul 

mengandung squencing yang mengacu pada pembuatan 

urutan penyajian materi pelajaran, dan synthesizing yang 

mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada siswa 

keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang 

terkandung dalam materi pembelajaran.
22

  

Merancang materi pembelajaran, terdapat lima kategori 

kapabilitas yang dapat dipelajari oleh siswa, yaitu (1) 

informasi verbal, (2) keterampilan intelektual, (3) strategi 

kognitif, (4) sikap, dan (5) keterampilan motorik. Strategi 

pengorganisasian materi pembelajaran terdiri dari tiga tahapan 

proses berpikir, yaitu (1) pembentukan konsep, (2) intepretasi 

                                                             
20 Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. 
21  Santyasa, I Wayan. Teori Pengembangan Modul. (Bali: Universitas 

Pendidikan Ganesha., 2009) 1. 
22 Ibid., h. 2. 
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konsep, dan (3) aplikasi prinsip. Strategi-strategi tersebut 

memegang peranan sangat penting dalam mendesain 

pembelajaran. Kegunaannya dapat membuat mahasiswa lebih 

tertarik dalam belajar, mahasiswa otomatis belajar bertolak 

dari prerequisites, dan dapat meningkatkan hasil belajar.
23

 

Hasil observasi peneliti di SD Negeri 7 Teluk Pandan 

Pesawaran dan SD Negeri 2 Campang Raya Bandar Lampung 

dan wawancara dengan guru kelas menyatakan bahwa sekolah 

sudah menggunakan modul cetak sebagai sumber belajar 

tetapi setelah proses pembelajaran dilaksanakan hasil belajar 

masih belum optimal. Selain itu, saat ditanyakan dengan guru 

terkait sumber belajar yang digunakan belum mampu 

membuat siswa termotivasi sehingga mampu meningkatkan 

kemandirian dalam belajar ditambah lagi dengan kesulitan 

memberikan pengajaran selama pandemi, karena tidak 

diizinkannya bertemu dengan siswa. Hasil wawancara dengan 

beberapa siswa disimpulkan bahwa siswa bingung untuk 

memahami materi yang ada di buku paket tanpa ada kejelasan 

bagaimana dan darimana proses itu didapat terkhusus 

matematika yang membutuhkan perhitungan dan proses yang 

sistematis, selain itu, dimasa pandemi siswa dibatasi oleh 

kalangan orang tua untuk berkumpul dengan teman 

sekolahnya untuk menjaga jarak sehingga sangat sulit untuk 

memahami materi secara berkelompok, sehingga mereka 

harus berusaha secara mandiri dalam memahami materi atau 

latihan soal yang diberikan oleh pendidik.  

                                                             
23 Ibid., h. 3-4. 
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Hasil data dari pertanyaan mengenai sumber belajar apa 

yang sering digunakan siswa selama pembelajaran daring 

sebagai sumber belajar siswa dirumah dimasa pandemi dari 35 

siswa diperoleh hasil 26% atau 9 siswa menggunakan buku 

cetak, 34% atau 12 siswa menggunakan modul dari internet, 

17% atau 6 siswa menggunakan video youtube dan 23% atau 

8 siswa tidak menggunakan sumber berlajar. Hanya saja siswa 

menyampaikan bahwa modul dari internet yang mereka 

gunakan tidak sesuai dengan materi yang diberikan oleh 

pendidiknya atau membuat mereka bingung dan kurang 

menarik. Selain itu peneliti memberikan soal pra penelitian 

terkait. Hasil analisis awal diperoleh data yang disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Analisis Awal Kemampuan Siswa 

Kelas 3 di SD Negeri 7 Teluk Pandan dan SD Negeri 2 

Campang Raya 
No Kelas Jumlah Persentase 

(%) 

Keterangan 

1 SD Negeri 7 

Teluk Pandan 

16 45,71 Tuntas 

19 54,29 Belum 

Tuntas 

2 SD Negeri 2 

Campang 

Raya 

15 42,86 Tuntas 

20 57,14 Belum 

Tuntas 

KKM 
Tuntas dengan nilai           

Belum Tuntas dengan nilai         

Sumber : Hasil Analisis Data Pra Penelitian. 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa siswa SD 

Negeri 7 Teluk Pandan yang tuntas ada 16 orang siswa 

dengan persentase 45,71% dan yang belum tuntas ada 19 

orang siswa dengan presentase 54,29%, siswa SD Negeri 2 

Campang Raya yang tuntas ada 15 orang siswa dengan 
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presentase 42,86% dan yang belum tuntas ada 20 orang siswa 

dengan persentase 57,14% dengan KKM tuntas dengan nilai 

         .  

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu adanya 

menunjang selama pembelajaran daring yang mampu 

memberikan pesan atau penyampaian materi dan pembahasan 

terkhusus matematika yaitu penggunaan media pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran pada hakekatnya bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. 

Pembelajaran dengan bantuan media, siswa diharapkan 

menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk 

mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati 

dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan sebagai hasil belajar.
24

 Penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Hal 

ini diperkuat bahwa media pembelajaran paling besar 

pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin 

pemahaman orang yang mendengarkan saja tidaklah sama 

tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang 

dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat, atau 

mereka yang melihat dan mendengar.
25

 

Modul Elektronik Berbahasa Inggris dapat dimaknai 

sebagai bahan ajar modul yang ditampilkan menggunakan 

piranti elektronik dan menggunakan bahas Inggris dalam 

penyampaian materinya. Beberapa piranti elektronik yang 

                                                             
24 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2017) 27. 
25 Ibid. h, 28. 
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dapat digabungkan untuk membangun modul elektronik 

adalah (1) Microsoft Office PowerPoint, (2) Microsoft Office 

Word, dan (3) Authorware. Microsoft Office PowerPoint 

dapat digunakan sebagai halaman utama Modul Elektronik. 

Pada bagian ini materi dapat ditampilkan dengan lebih 

menarik, melibatkan berbagai media baik teks, gambar, video 

maupun audio. Microsoft Office Word dapat digunakan 

apabila modul membutuhkan adanya lembar kerja mahasiswa 

(Worksheet). Halaman utama modul yang menggunakan 

Power Point dapat dihubungkan secara langsung dengan 

worksheet yang dikembangkan menggunakan Microsoft 

Office Word. Sedangkan Authorware merupakan piranti lunak 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan evaluasi 

pembelajaran. Melalui software ini, dosen dapat 

mengembangan berbagai tipe soal evaluasi yang secara 

otomatis dapat langsung memberikan skor/nilai hasil belajar 

mahasiswa. 

Penggunaan modul elektronik dapat mengontrol 

kemampuan dan intensitas belajar siswa, e-modul juga dapat 

membantu siswa mudah memahami materi praktek meskipun 

minimnya peralatan praktek dengan menampilkan gambar dan 

tutorial yang lengkap. modul elektronik (E-modul) dapat 

dipelajari di mana saja, siswa dapat belajar mandiri baik di 

rumah maupun diluar jam sekolah. Penggunaan modul 

elektronik tidak terbatas oleh waktu, walaupun dalam 

kemasan e-modul juga disebutkan waktu yang dibutuhkan 

untuk mempelajari materi tertentu, Akan tetapi keleluasaan 

siswa mengelola waktu tersebut sangat fleksibel. Dalam 
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mempelajari Bahasa Inggris, tentunya siswa dihadapi kendala-

kendala dalam proses pembelajaranya. Salah satunya dengan 

terbatasnya jam belajar dan kurangnya media pembelajaran 

yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan siswa, 

sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Berdasarkan 

permasalahan di atas, maka peneliti melakukan sebuah 

pengembangan berupa media pembelajaran yang berbentuk e-

modul pembelajaran. E-modul ini dirancang guna membantu 

siswa dalam menguasai materi pembelajaran baik secara teori 

maupun praktek. Selain itu juga membantu guru dalam 

memberikan ataupun menyampaikan materi dengan mudah 

dengan e-modul tersebut, sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Dan siswa tidak 

memiliki batas waktu untuk belajar dimana dan kapan saja. 

Pengembangan ini didasari oleh beberapa penelitian 

terdahulu yang mana pengembangan e-modul efektifitas dan 

nilai rata-rata hasil belajar sebesar 76,08.
26

 Hasil penelitian 

lainnya menunjukkan e-modul yang dibuat memiliki 

interpretasi baik dari ahli materi, bahasa, dan media dengan 

persentase 83,35% hingga 85,00%. Hasil uji coba lapangan 

juga menunjukkan modul tersebut mendapatkan interpretasi 

yang baik dengan persentase 84,39%. Melalui hasil uji coba 

dapat disimpulkan bahwa modul elektronik memiliki kategori 

                                                             
26 Nur Khasanah, Herpratiwi, Sudirman, “Pengembangan E-Modul Menulis 

Bahasa Inggris Kelas XI Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Pringsewu,” Jurnal 

Inovasi Pendidikan, Vol 2, No. 1 (2020): 15-28  
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baik serta mendapat respon positif mahasiswa dan dosen.
27

 

Oleh sebab itu peneliti melakukan pengembangan lebih lanjut 

mengenai pengembangan modul elektronik khusunya pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris guna membantu siswa dalam 

proses pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan masalah yang diungkap diatas perlu dilakukan 

pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui Pengembangan 

Modul Elektronik Pada Mata Pembelajaran Bahasa Inggris 

Materi Family Tree Sebagai Sumber Belajar Siswa. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Penelitian yang didasarkan pada masalah pokok yang 

direfleksikan pada bagian latar belakang masalah. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru dalam menyampaikan materi masih menggunakan 

modul konvensional yang berdampak kepada hasil belajar 

belum optimal. 

2. Kurangnya pengembangan modul elektronik pada mata 

pembelajaran bahasa inggris sebagai sumber belajar 

siswa kelas 3 di SD Negeri 7 Teluk Pandan Pesawaran 

dan SD Negeri 2 Campang Raya Bandar Lampung. 

3. Kurangnya fasilitas atau media guna mengembangkan 

pembelajaran siswa di kelas 3 di SD Negeri 7 Teluk 

Pandan Pesawaran dan SD Negeri 2 Campang Raya 

Bandar Lampung. 

                                                             
27 Rara Seruni, Siti Munawaroh, Fera Kurniadewi, Muktiningsih Nurjayadi, 

“Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Biokimia Pada Materi Metabolisme 

Lipid Menggunakan Flip Pdf Professional,” Jurnal pendidikan SD, Vol 4, no 1 (2019): 

34-41. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana potensi dan kondisi sekolah untuk 

dikembangkan modul elektronik pada mata 

pembelajaran bahasa inggris materi family tree sebagai 

sumber belajar siswa? 

2. Bagaimana proses pengembangan modul elektronik pada 

mata pembelajaran bahasa inggris materi family tree 

sebagai sumber belajar siswa? 

3. Bagaimana karakter prototipe pengembangan modul 

elektronik pada mata pembelajaran bahasa inggris 

materi family tree sebagai sumber belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan potensi dan kondisi sekolah untuk 

dikembangkan modul elektronik pada mata 

pembelajaran bahasa inggris materi family tree sebagai 

sumber belajar siswa. 

2. Untuk mendeskripsikan  proses pengembangan modul 

elektronik pada mata pembelajaran bahasa inggris 

materi family tree sebagai sumber belajar siswa. 

3. Untuk mendeskripsikan karakter prototipe pengembangan 

modul elektronik pada mata pembelajaran bahasa 

inggris materi family tree sebagai sumber belajar siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitia ini adalah 

1. Untuk membantu siswa dalam Pengembangan 

modulelektronik pada mata pembelajaran bahasa 

inggris materi family tree sebagai sumber belajar siswa. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas, agar 

metode pendidikan tersebut lebih evangelis dalam 

pembelajaran agar pembelajaran menjadi sangat 

menyenangkan. serta menumbuhkan perkembangan 

belajar yang tinggi di kelas agar dapat tercapai dalam 

menyelesaikan tugas dan pembelajaran di kelas. Dan 

menumbuhkan rasa simpati yang tinggi. 

3. Dapat memfasilitasi karena berkembangnya metode 

belajar mengajar di perguruan tinggi dan mungkin 

merupakan upaya untuk membentuk pembelajaran 

yang menarik perhatian. Agar terbangun kegiatan 

belajar ulama di kelas. Bangun antusiasme untuk 

belajar bagi mahasiswa, dan mungkin menghasilkan 

petunjuk paling berharga untuk pembelajaran di kelas. 

 

G. Sitematika Penulisan 

BAB I : Menjelaskan mengenai penegasan judul latar 

belakng maslah, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pengembangan, Manfaat pengembangan, kajian 

terdahulu yang relevan, sistematika penulisan. BAB II: 

Menjelaskan mengenai deskrpsi teortik dan teori- teori 

tentang pengembangan modul. BAB III : Menjelaskan 

mengenai metode penelitian. Diantaranya adalah tempat 
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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. BAB IV : Menjelaskan 

analisis dan hasil penelitian. BAB V Kesimpulan dan saran. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media dari bahasa latin disebut dengan medius 

yang dimaknai dengan tengah, perantara atau pengantar. 

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Suparman menyatakan bahwa media merupakan alat 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan kepada 

penerima pesan.
28

 Selanjutnya media adalah segala 

bentuk saluran untuk pesan atau informasi.
29

 Pendapat 

yang sama di ungkapkan Gagne dan Briggs bahwa Media 

pembelajaran adalah meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, 

yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan computer.
30

 

Dasar penggunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dapat ditemui dalam Aquran surat 

An-Nah ayat 44 sebagai berikut:  

                       

           

                                                             
28  Rayanda Azhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran (Jakarta: 

Gaung Persada, 2014), 4. 
29 Syaiful dan Dzamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rieneka Cipta, 

2016), 13. 
30 Ibid. 4 
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“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan” (Q.S. An-Nahl: 44). 

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa 

dalam masalah penerapan media pembelajaran pendidik 

harus memerhatikan perkembangan jiwa keagamaan anak 

didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran 

media pembelajaran. Tanpa memerhatikan serta 

memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya 

pikir anak didik, guru akan sulit diharapkan untuk dapat 

mencapai sukses. 

Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 125 sebagai 

berikut: 

                     

                        

          

 

 “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. 

An-Nahl: 125). 

Penggunaan media dalam pembelajaran harus 

mempertimbangkan aspek pesan yang disampaikan 

adalah positif, dan bahasa yang santun sebagai sarana 
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penyampai pesan, dan jika dibantah pun seorang pendidik 

harus menjelaskannya dengan bahasa yang logis, agar 

siswa dapat menerima dengan baik. Dengan demikian, 

media dalam penyampaian pesan di sini adalah bahasa 

lisan sebagai pengantar pesan. Berdasarkan pendapat para 

ahli diatas, peneliti menyimpulkan media dan 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan informasi dari pendidik kepada siswa 

dalam proses pembelajaran secara interaktif agar 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

menyeluruh. 

Simbol dan gagasan yang abstrak dapat lebih 

mudah dipahami dan diserap manakala diberikan dalam 

bentuk pengalaman konkrit. Kerucut pengalaman 

merupakan awal untuk memberikan alasan tentang kaitan 

teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Banyak 

macam media pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik dalam menyapaikan materi kepada siswa secara 

penglihatan dan pendengaran sehingga menghindari 

verbalisme jika hanya digunakan satu jenis media 

pembelajaran saja. Selajutnya, peran penting media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran mampu 

memperoleh pengalaman bari siswa.  Hal tersebut Edgar 

Dale lukiskan dalam bentuk kerucut yang kemudian 

dinamakan Kerucut Pengalaman Edgar Dale.
 31

 Edgar 

Dale dan James Finn merupakan dua tokoh yang berjasa 

                                                             
31 Sardiman, A. M. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta (Raja 

Grafindo Persada, 2011), 45-51. 
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dalam pengembangan Teknologi Pembelajaran modern. 

Edgar Dale mengemukakan tentang Kerucut Pengalaman 

(Cone of Experience).
 

Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale yang 

ditulis dalam menentukan media pembelajaran yang akan 

digunakan siswa dalam memperoleh pengalaman belajar. 

Selain itu, kerucut pengalaman belajar Edgar Dale 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mmengembangkan proses pembelajaran yang sedang 

dipelajari dalam proses pengamatan dan pendengaran 

melalui penggunaan media pembelajaran. Jenis media 

pembelajaran yang diberikan secara nyata setidaknya 

dapat digunakan oleh siswa melalui pengalaman 

langsung sehingga diperoleh pengalaman yang jelas. 

Selain itu, jika media pembelajaran disajikan secara 

abstrak hanya dapat digunakan dalam penyampaikan 

bahasa, maka sangat sulit bagi siswa dalam memahami 

pengalaman belajarnya. Alur kerucut Pengalaman Edgar 

Dale disajikan dalam gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 1 Alur Kerucut Pengalaman (Cone of 

Experience) 

http://1.bp.blogspot.com/-qzvB2oxMtVA/T3sKGjWoDCI/AAAAAAAAABU/4hLNGYvCpgY/s1600/edgar-dale1.gif
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Gambar di atas menjelaskan secara tingkat peran 

penting media pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Peran penting dalam penggunakan 

media pembelajaran dapat digunakan secara langsung 

serta digunakan pula dalam memahami simbol-simbol 

komunikasi yang akan disampaikan dari bentuk abstrak 

ke bentuk kongkrit yang diharapkan dapat memberikan 

penerapan tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan 

ajar yang akan digunakan. Alur kerucut pengalaman 

Edgar Dale juga memberikan upaya penjelasan tentang 

keterkaitan teori belajar dengan komunikasi audiovisual.  

Secara umum, penggunaan media pembelajaran 

mempunyai tujuan untuk mengefektifkan suatu 

pembelajaran yang dirancang secara canggih dan modern 

dari media pembelajaran sebagai suatu alat pembelajaran. 

Selanjutnya, dalam penggunaan media pembelajaran 

setidakya pendidikan dalam menggunakn media 

pembelajaran mampu dengan bijak memilih dan 

mengimplementasikan media pembelajaran yang seperti 

apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

2. Jenis Media Pembelajaran 

Jenis media pembelajaran dapat dikelompokkkan 

sebagai berikut: (1) media berbasis manusia (pendidik, 

tentor dan lain–lain), (2) media berbasis cetak, (3) media 

berbasis visual (gambar, grafik, slide), (4) media berbasis 

audio visual (televisi, film, video), (5) media berbasis 

komputer (pembelajaran dengan bantuan komputer, 
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interaktif video, hypertext). Selain itu, ciri umum dari 

media pembelajaran dapat digunakan dalam penyampaian 

informasi kepada siswa, sehingga informasi yang 

disampaikan akan tercipta suasana pembelajaran secara 

interaktif.
32

 

Media pembelajaran visual seperangkat alat 

penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap 

melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat 

tersebut. Dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 31 

sebagai berikut: 

                      

            

Artinya: “dan Dia mengajarkan kepada Adam 

Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 

itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 

(Q.S. Al-Baqarah: 31). 

Berdasar ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada 

Nabi Adam a.s. nama nama benda seluruhnya yang ada di 

bumi, Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat 

untuk menyebutkan-nya, yang sebenarnya belum 

diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang 

disebutkan oleh Nabi Adam a.s. diperintahkan oleh Allah 

Swt. tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh 

Allah Swt. 

                                                             
32 Ibid, 38 
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Menurut Haney dan Ullmer terdapat 3 kategori 

utama berbagai bentuk media pembelajaran yaitu (1) 

media yang mampu menyajikan informasi (media 

penyaji) yang dapat dikelompokkan menjadi media grafis, 

cetak, gambar diam, proyeksi diam audio, audio visual, 

film, televisi dan multimedia, oleh sebab itu disebut 

media penyaji, (2) media objek yaitu media tiga dimensi 

yang mengandung informasi, tidak dalam bentuk 

penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, 

bentuk, susunan, warna dan fungsinya, (3) media 

interaktif, karakteristik terpenting ini ialah bahwa siswa 

tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek, tetapi 

dipaksa untuk berinteraksi selama proses pembelajaran, 

dan oleh sebab itu disebut media interaktif.
33

 Berdasarkan 

perkembangan teknologi tersebut mengklasifikasikan 

media atas empat kelompok yaitu media hasil teknologi 

cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil 

teknologi berbasis komputer, dan media hasil gabungan 

teknologi cetak serta komputer.
34

 Selanjutnya Seels dan 

Glasgow membagi media ke dalam dua kelompok besar, 

yaitu media tradisional serta media teknologi mutakhir. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penggunaan media 

tradisional sebagai media visual diam yang tidak 

diproyksikan dan yang diproyeksikan, audia, penyajian 

meultimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media 

                                                             
33  Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2015), 396. 
34 Arsyad, Media Pembelajaran, 2017, 19. 
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cetak, permainan, dan media realita. Sedangkan, media 

teknologi berupa media berbasis telekomunikasi dan 

media berbasis mikroprosesor seperti permainan 

komputer dan hypermedia.
 35 

 

3. Peran dan Manfaat Media dalam Pembelajaran 

Pemanfaatan media pembelajaran pada hakekatnya 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengajaran. Pengunaan media pembelajaran selama 

proses pembelajaran dapat digunakan untuk meningatkan 

keingginan dan minat siswa dalam belajar, sehingga 

membawa dampak psikologi terhadap kemampuan siswa. 

Media pembelajaran terdapat empat fungsi utama
36

 yaitu:  

1) Fungsi Atensi 

Fungsi atensi diasumsikan untuk menarik perhatian 

dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat 

membuat konsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan gambar visual yang ditampilkan.  

2) Fungsi Afektif  

Fungsi afektif diasumsikan dari tingkat ketertarikan 

siswa dalam belajar atau memahami teks yang ada 

pada media pembelaran. 

3) Fungsi Kognitif  

Fungsi kognitif diasumsikan sebagai penyampaian 

lambang visual atau gambar yang bertujuan untuk 

                                                             
35 Ibid., 21. 
36 Ibid., 19-20. 
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menyampaikan materi sehingga siswa memahami 

dan mampu mengingat informasi yang disampaikan. 

4) Fungsi Kompensatoris  

Fungsi kompensatoris diasumsikan sebagai 

pemberian konteks dalam memahami sebuah teks 

atau bacaan bagi siswa yang berkemampuan rendah 

sehingga isi pelajaran tidak terlihat sulit dipahami 

yang disajikan secara verbal. 

Kontribusi media pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standar, (2) 

pembelajaran dapat lebih menarik, (3) pembelajaran 

menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar, 

(4) waktu pelaksanakan pembelajaran dapat diperpendek, 

(5) kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, (6) proses 

pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan 

dimanapun diperlukan, (7) sikap positif siswa terhadap 

materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan, (8) peran pendidik mengalami perubahan ke 

arah yang positif.
37

  

Berdasarkan beberapa fungsi media oleh para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa media yang baik akan 

membangkitkan motivasi, minat dan rangsangan belajar 

karena media memiliki fungsi untuk membuat 

pembelajaran menjadi menarik dan dapat menggugah 

emosi dan sikap siswa dalam memahami dan mengingat 

informasi dan mempertinggi perhatian siswa sehingga 

                                                             
37 Ibid., 20-21. 
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meningkatkan kemandirian dalam belajar. Sedangkan 

manfaat praktis dari penggunaan multimedia 

pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu (a) media 

pembelajaran  dapat memberikan kesan yang baru dan 

memperjelas informasi yang akan disampaikan, (c) media 

pembelajaran dapat meningkatkan perhatia kepada siswa 

sehingga membuat siswa termotivasi dalam 

meningkatkan belajar, (c) media pembelajaran dapat 

mengatasi kekurangan secara indera, ruang dan waktu 

sehingga dapat digunakan secara mandiri maupun 

kelompok tergantung masalah yang diselesaikan. 

 

B. Pengertian Modul Elektronik 

1. Pengertian Modul 

Modul merupakan bahan belajar yang dapat 

digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri dengan 

bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Modul 

merupakan paket belajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang dirancang secara 

sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan 

belajar.
38

 Modul adalah suatu paket program yang disusun 

dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian 

rupa guna kepentingan belajar siswa. Satu paket modul 

biasanya memiliki komponen petunjuk guru, lembaran 

kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, kunci lembaran 

                                                             
38 Munadi, Yudhi. Media Pembelajaran ( Sebuah Pendekatan Baru). (Jakarta: 

Referensi, 2013), 13. 
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kerja, lembaran tes, dan kunci lembaran tes.
39

 Modul 

adalah suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan 

terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun 

untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang 

dirumuskan secara khusus dan jelas.
40

  

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang disusun 

secara sistematis menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami serta dapat dipelajari secara mandiri, sehingga 

dapat berdampak positif terhadap hasil belajar Peserta 

didik.
41

 Modul dianggap sebagai bahan ajar yang cukup 

membantu keberhasilan pembelajaran khususnya terkait 

isi materi dan latihan soal.
42

 Perkembangan  teknologi  

yang semakin maju mendorong  adanya  kombinasi  

antara  teknologi  komputer dengan teknologi cetak dalam 

menyajikan pembelajaran. Oleh karena itu, modul cetak 

dapat divariasikan penyajiannya ke dalam bentuk 

elektronik, sehingga disebut e-modulatau modul 

elektronik.
43

 

Pengertian modul berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan suatu paket bahan 

                                                             
39 Rudi Susilana.Cepi Riyana, Media Pembelajaran. (Bandung :CV Wacana 

Prima, 2018), 14. 
40 Nasution. S. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 205. 
41 Purwoko, R. Y., Yuzianah, D., & Miftakhudin. Integrasi Etnomatematika 

pada Pengembangan E -Modul dengan Pendekatan Saintifik untuk Menstimulasi 
Berpikir Logis Siswa SMP. 2, (2019). 510–515. 

42  Istiqomah, Purwoko, R.Y., Dan Nugraheni, P. Pengembangan E-Modul 

Matematika Berbasis Realisik Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa, 7 (2020): 63-71 
43  Meliana, Simamora, A. H., Sudarma, I. K., & Prabawa, D. G. A. P. 

Pengembangan E-Modul Berbasis Proyek Pendidikan Undiksha. Journal of Education 

Technology, 2, No.1 (2022): 1-13. 
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ajar yang disusun terdiri atas rangkaian kegiatan belajar 

sistematis guna membantu kegiatan belajar siswa secara 

mandiri dengan harapan siswa dapat mempelajari suatu 

materi pelajaran secara mandiri sesuai dengan tingkat 

kebutuhan dan pengetahuannya. 

2. Karakteristik Modul Pembelajaran 

Menghasilkan modul yang meningkatkan motivasi 

dan efektifitas hasil belajar siswa, maka dalam 

pengembangan harus memperhatikan karakteristik
44

 

sebagai berikut:  

a. Self Intructional  

Siswa menggunakan modul agar mampu belajar 

mandiri sehingga tidak tergantung kepada pihak lain. 

Untuk memenuhi karakter self instructional maka 

dalam modul meliputi: (a) Berisi tujuan yang jelas; (b) 

Berisi materi pembelajaran yang dikemas ke dalam 

unit-unit kecil spesifik sehingga memudahkan belajar 

secara tuntas; (c) Menyediakan contoh dan ilustrasi 

yang mendukung kejelasan pemaparan materi 

pembelajaran; (d) Menampilkan soal-soal latihan, 

tugas dan sejenisnya yang memungkinkan pengguna 

memberikan respond an mengukur tingkat 

penguasaanya; (e) Kontekstual yaitu materi-materi 

yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks 

tugas dan lingkungan penggunanya; (f) Menggunakan 

bahasa yang sederhana dan komunikatif; (g) Terdapat 

                                                             
44 Rudi Susilana.Cepi Riyana. Media Pembelajaran. (Bandung: CV Wacana 

Prima, 2008), 127-129. 
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rangkuman materi pembelajaran; (h) Terdapat 

instrumen penilaian/assessment; (i) Terdapat umpan 

balik atas penilaian, sehingga penggunanya 

mengetahui tingkat penguasaan materi; (j) Tersedia 

informasi tentang rujukan/referensi yang mendukung 

materi pembelajaran dimaksud.  

b. Self Contained Self contained  

Seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi 

atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam 

satu modul secara utuh. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberikan kesempatan siswa mempelajari materi 

pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas 

kedalam satu kesatuan yang utuh.  

c. Stand Alone (beridiri sendiri)  

Stand alone atau berdiri sendiri yaotu modul yang 

dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau 

tidak harus digunakan bersama-sama dengan media 

pembelajaran lain. Dengan menggunakan modul, 

siswa tidak tergantung dan harus menggunakan media 

yang lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan 

tugas pada modul tersebut. Jika masi menggunakan 

dan bergantung pada media lain selaian modul yang 

digunakan, maka media tersebut tidak dikategorikan 

sebagai media yang berdiri sendiri.  

d. Adaptif  

Dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

fleksibel digunakan. Dengan memperhatikan 
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percepatan perkembangan ilmu dan teknologi 

pengembangan modul multimedia hendaknya tetap 

“up to date”. Modul yang adaptif adalah jika isi materi 

pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun 

waktu tertentu.  

e. User Friendly  

Modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan onformasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan 

pemakaianya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 

 

3. Pengertian Modul Elektronik 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

mendorong tergantikannya teknologi cetak dengan 

teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Modul 

yang pada mulanya merupakan media pembelajaran cetak, 

ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk 

elektronik sehingga melahirkan istilah baru yaitu modul 

elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-

modul.
45

 Modul elektronik atau e-modul, didefinisikan 

sebagai suatu media pembelajaran dengan menggunakan 

                                                             
45 Winatha, K. R., Suharsono, N., & Agustin, K. “Pengembangan E Modul 

Interaktif Berbasis Proyek Matematika,” Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 

4 no. 2, (2018): 188–199. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php 

/JPTK/article/viewFile/14021/9438  

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php%20/JPTK/article/viewFile/14021/9438
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php%20/JPTK/article/viewFile/14021/9438
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komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, 

animasi dan video dalam proses pembelajaran.
46

 Modul 

elektronik merupakan alat atau sarana pembelajaran yang 

berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang di rancang secara sistematis dan 

menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Salah satu bentuk penyajian bahan belajar dalam format 

digital atau elektonik tersebut adalah e-book. Buku 

elektronik atau e-book merupakan versi elektronik sebuah 

buku cetak, dibaca menggunakan perangkat elektronik 

dan software khusus. E-book mendorong terjadinya 

perpaduan antara teknologi cetak dengan teknologi 

komputer dalam kegiatan pembelajaran. Berbagai media 

pembealajaran cetak, salah satunya modul yang dapat 

dirubah penyajiannya ke dalam bentuk elektronik, 

sehinggan melahirkan istilah modul elektronik atau yang 

dikenal dengan istilah e-modul.
47

  

Elektronik modul atau yang biasa disebut dengan e-

modul merupakan sebuah bahan ajar mandiri yang 

disusun secara sistematis dan disajikan dalam format 

elektronik. E-modul adalah buku dalam bentuk softfile 

yang mampu dibuka dan dibaca dimana saja dan kapan 

saja oleh peserta didik Elektronik modul merupakan suatu 

pengembangan dan mengadaptasi modul cetak yang 

                                                             
46 Nugraha, A., Subarkah, C. Z., & Sari. “Penggunaan e-module pembelajaran 

pada konsep sifat koligatif larutan untuk mengembangkan literasi kimia siswa,” 
(Prosiding Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains, 2015) 201-204. 

47  TIM P2M LPPM UNS. Pengembangan E-Module, (Surakarta, 2015) 

http://nurma.staff.uns.ac.id. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021. 
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disajikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.
48

 Selanjutnya, e-modul sebagai suatu bahan 

ajar yang proses penerbitannya dalam bentuk digital, tidak 

hanya disajikan dalam bentuk teks dan gambar, melainkan 

dapat memasukkan audio, video, dan link aktif.
49

 E-modul 

sebagai bentuk bahan ajar mandiri yang disusun secara 

sistematis dalam unit pembelajaran tertentu, serta 

penyajiannya menggunakan format elektronik. E-modul 

dapat juga disisipi gambar, audio, video, animasi, dan 

juga tautan atau link interaktif yang diharapkan dapat 

memperkaya pengalaman belajar.
50

  

Lebih lanjut, e-modul sebagai suatu bahan ajar yang 

terdiri dari materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

evaluasi yang dirancang secara menarik dan sistematis 

untuk mencapai kompetensi dan subkomptensi. E-modul 

sebagai bahan ajar mandiri memiliki karakteristik yang 

tidak jauh berbeda dengan modul cetak (konvensional).
51

 

Perbedaan antara e-modul dan modul cetak adalah format 

penyajiannya. E-modul membutuhkan perangkat dan 

                                                             
48  Sugihartini, N. Dan Jayanta, N.L. 2017. Pengembangan E-Modul Mata 

Kuliah Strategi Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan 14, 2 
(2017): 221-234. 

49  Abidin, Z dan Walida, S.E. 2017. Pengembangan E-modul Interaktif 

Berbasis Case. (Creative, Active, Systematic, Effective) sebagai Alternatif Media. 

Pembelajaran Geometri Transformasi untuk Mendukung Kemandirian Belajar dan 
Kompetensi Mahasiswa. Tersedia pada http://math.fst. unair.ac.id/wp-

content/uploads/2017/10/29-zainal-abidin-pendidikan-pdf (diakses tanggal 20 Juni 

2022) 
50 Depdiknas. Panduan praktis Penyusunan E-Modul Tahun 2017. (Jakarta: 

Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017). 
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aplikasi tertentu agar e-modul dapat digunakan. Aplikasi 

yang digunakan untuk menjalankan e-modul adalah e-

book reader. Aplikasi ini dapat digunakan melalui gawai 

pengguna dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 

Sedangkan karakteristik interaktif pada sebuah e-modul 

dapat dikatakan sebagai adanya timbal balik dari setelah 

membaca materi yang disajikan pada e-modul.
52

 

Kelebihan e-modul adalah (1) e-modul dapat diakses 

melalui smartphone, laptop, dan komputer, (2) 

penggunaan e-modul interaktif memungkinkan Peserta 

didik untuk belajar secara mandiri di mana saja dan kapan 

saja, (3) tidak mudah lapuk atau rusak seperti modul cetak, 

(4) e-modul dapat disajikan dengan audio, video, dan 

soal-soal interaktif, dan (5) meningkatkan keterampilan 

Peserta didik dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, 

mengembangkan sikap positif, dan percaya diri. Di 

samping kelebihan yang terdapat pada e-modul terdapat 

pula beberapa kekurangannya, di antaranya (1) biaya 

pengembangan bahan ajar yang lumayan tinggi dan waktu 

yang tidak sebentar, (2) tidak semua orang dapat 

mengoperasikan aplikasi pembuatan e-modul, (3) guru 

sebagai fasilitator 6 membutuhkan ketekunan ketika 

memantau proses belajar Peserta didik, dan (4) diperlukan 

perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer yang 

                                                             
52
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Teknik Informatika), 6, No. 1 (2017): 34-45, 



36 

 

 

 

terhubungan dengan internet untuk dapat mengakses e-

modul yang belum semua sekolah memiliki fasilitas 

tersebut.
53

  

Beberapa dasar yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan sebuah bahan ajar e-modul di antaranya, 

(1) bahan ajar harus dapat menumbuhkan minat belajar 

Peserta didik, (2) ditulis dan dirancang untuk Peserta 

didik sehingga harus memerhatikan penggunaan bahasa 

harus komunikatif, interaktif, dan semi formal, (3) 

menjelaskan tujuan pembelajaran, (4) pola penyusunan 

menggunakan “belajar yang fleksibel”, (5) penyusunan 

bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan Peserta didik 

dan tujuan pembelajaran, (6) bahan ajar harus difokuskan 

pada pemberian latihan untuk Peserta didik, (7) 

mengakomodasi kesulitan belajar Peserta didik, (8) 

dibagian akhir materi diberi rangkuman, (9) dikemas 

untuk dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, (10) 

penyusunan bahan ajar harus terdapat bagian pendahuluan, 

penyajian, dan penutup, (11) mempunyai mekanisme 

untuk mengumpulkan umpan balik (feedback), (12) 

menunjang self assessment, dan (13) terdapat mekanisme 

cara menggunakan serta petunjuk sebelum dan sesudah 

menggunakan e-modul.
54
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Dengan demikian, modul elektronik merupakan 

bentuk bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi 

ajar yang telah dikemas dalam satu kesatuan yang utuh, 

yang disusun secara sistematis dipelajari secara mandiri 

dan lebih aktif oleh pebelajar sesuai dengan kecepatan 

atau kemampuannya tanpa bimbingan dari guru. 

 

C. Pembelajaran Bahasa Inggris
 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Inggris
 

Pembelajaran bahasa Inggris adalah 

mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris secara 

kontekstual dan berterima sesuai dengan konteks serta 

kondisi dan situasi keseharian siswa. Hal ini untuk 

menghasilkan bentuk pembelajaran bahasa Inggris 

yang lebih menyentuh kebutuhan berbahasa siswa.
55 

Bahasa Inggris adalah bahasa dunia yang digunakan 

sebagai bahasa komunikasi antara semua bangsa dan 

negara di seluruh dunia. Kekuatan berbicara bahasa 

Inggris adalah salah satu keterampilan terpenting bagi 

mahasiswa karena bahasa Inggris telah menjadi bahasa 

universal yang digunakan di planet teknologi, 

pendidikan, politik, perdagangan, dan merupakan alat 

komunikasi yang paling sering digunakan di dunia. . 

Ranah pembelajaran luar negeri terdapat beberapa 

kajian tentang peran teknologi dalam pembelajaran. 

beberapa spesialis melakukan analisis untuk 

mengetahui sejauh mana teknologi efektif dalam 
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melayani pelajar bahasa asing. Analisis menunjukkan 

bahwa teknologi hanya memiliki sedikit hasil yang 

rendah dalam pembelajaran. Namun, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

memiliki beberapa manfaat, terutama jika bahannya 

dimaksudkan sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian 

antara tujuan mata pelajaran, desain pembelajaran 

siswa, teknologi yang digunakan, dan oleh karena itu 

hal-hal yang selama pembelajaran dibagikan. 

Pembelajaran bahasa inggris menjadi permasalahan 

krusial dijenjang pendidikan sekolah dasar. banyak pro 

dan kontra yang muncul dari kebijakan pemerintah 

tersebut. Lebih jauh mengenai kekhawatiran 

penambahan beban kogbitif siswa. jika diteliti lagi 

pembelajaran bahasa inggris yang dijadikan sebagai bahan 

ajar di sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

guru seharusnya menerapkan perencanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

pemilihan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan 

penilaian harus disesuaikan dengan materi 

pembelajaran.
56

 

 

2. Hakikat Pembelajaran Bahasa Inggris 

Prevalensi perubahan paradigma akademik yang 

menempatkan manusia sebagai sumber daya utuh 

memberikan arah kebijakan dasar dalam meletakkan 
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telur kerangka pembangunan pendidikan di masa depan. 

Perubahan perspektif ini berimplikasi pada pandangan 

dinamis dan bahkan ide dinamis dalam mengartikan 

eksistensi, prinsip dan pendekatan pembelajaran. Istilah 

pendekatan berasal dari pendekatan negara yang 

memiliki banyak arti bersama dengan 'pendekatan'. 

Dalam dunia pengajaran, pendekatan kata lebih tepat 

diuraikan sebagai cara termudah untuk memulai 

sesuatu cara memulai sesuai. Karena itu, istilah 

pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. 

Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan mengacu 

kepada seperangkat asumsi mengenai cara belajar-

mengajar. Pendekatan merupakan titik tolak dalam 

memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang 

tidak selalu mudah membuktikannya. Jadi, pendekatan 

bersifat aksiomatis. 

Aksiomatis artinya bahwa kebenaran kebenaran 

teori-teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. 

Pendekatan pembelajaran (teaching approach) adalah 

suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai 

serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi/mata 

pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode 

pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang 

berkaitan.
57  

Metode dalam pembelajaran berarti 

perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan 

                                                             
57  Nyura, Y. Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Pada 
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materi pelajaran bahasa secara teratur. Istilah ini lebih 

bersifat prosedural dalam arti penerapan suatu metode 

dalam pembelajaran bahasa dikerjakan dengan Bahasa 

melalui langkah-langkah yang teratur dan secara 

bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan 

pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar 

mengajar, dan penilaian hasil belajar.
58

 

Pandangan tiga aspek dalam belajar bahasa ini, yakni 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ini telah diterapkan 

cukup lama dalam praktek pembelajaran bahasa di 

sekolah - sekolah kita. Pandangan kognitivis lainnya 

menyatakan bahwa belajar bahasa harus memadukan apa 

yang dipelajarinya, yaitu pengetahuan yang mencakup 

pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, 

dan pengetahuan yang telah dimilikinya (metakognitif) 

dengan kemampuan berpikirnya secara bertahap mulai 

dari kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, menilai, dan membangun apa yang 

dipelajarinyanya ke dalam satu kesatuan atau ke dalam 

bentuk/ struktur yang baru. Adapun prinsip dasar 

pembelajaran Bahasa Inggris di SD / MI,
59

 adalah sebagai 

berikut: (a) Kemampuan memahami sekitar, (b) 

Penggunaan permainan dan gerak fisik, (c) Pembelajaran 

secara tidak langsung (Indirect Learning), (d) 
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Pengembangan imajinasi, (e) Pengaktifan seluruh indera, 

(f) Kegiatan pembelajaran yang berganti-ganti setiap 

waktu, (g) Perlunya penguatan melalui pengulangan, dan 

(h) Perlunya pendekatan kepada siswa secara individu. 

Pembelajaran pada anak-anak yang efektif sebaiknya 

mengingatkan terjadinya pemerolehan bahasa (Language 

Acquisition) bukannya pembelajaran bahasa (Languange 

Learning). Mekanisme pemerolehan bahasa ini dilakukan 

dengan cara memberikan limpahan kesempatan untuk 

menggunakan bahasa sebagai alat untuk menciptakan 

makna dan berbagi makna dan dengan memberikan 

penguat (scaffolding) untuk membantu anak-anak 

berfungsi secara komunikatif dalam waktu 

pertumbuhannya.
60

 Oleh karena itu pengajaran dan 

pembelajaran yang efektif mesti melibatkan komunikasi 

alami antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa dan 

juga berbasis kegiatan yang berupa kegiatan belajar.  

Pembelajaran yang efektif juga harus memberikan 

limpahan cara cara bagi siswa untuk bisa menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan usianya. Implikasi Landasan 

dan Prinsip-prinsip Pembelajaran Bahasa Inggris di 

SD/MI dilaksanakan berbasis prinsip-prinsip
61

 berikut: 

a. Guru harus menyediakan pengalaman belajar yang 

menyenangkan serta memberikan posisi pada siswa 

untuk aktif.  
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b. Guru harus bisa membantu siswa mengembangkan 

serta melatih menggunakan bahasa melalui 

serangkaian kerjasama. 

c. Guru harus bisa menggunakan kegiatan belajar yang 

terencana, terorganisir, berdimensi banyak dan 

dikembangkan berbasis tema. 

d. Guru harus bisa memberikan input pembelajaran yang 

bermakna dengan tindakan yang mendukung 

pembelajaran (Scaffolding). 

e. Guru harus bisa membuat pelajaran Bahasa Inggris 

dan pelajaran Bahasa Indonesia serta budayanya yang 

saling melengkapi dan menguatkan. 

f. Guru harus bisa mengintegrasikan Bahasa Inggris 

dengan pengetahuan lain yang sesuai dengan usia 

siswa. 

g. Guru harus memberikan pemahaman tentang tujuan 

pembelajaran yang sedang berlangsung dengan jelas 

dan apabila siswa telah menunjukkan keberhasilannya, 

guru perlu memberikan umpan balik yang memadai. 

 

3. Materi Pembelajaran Bahasa Inggris 

Materi bahasa inggris sekolah dasar haruslah 

mencakup semua aspek skill Bahasa Inggris, mulai dari 

reading, speaking, listening, dan writing. Hal ini 

bertujuan agar para siswa sekolah dasar mampu 

meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka secara 

keseluruhan. Namun semua materi yang disampaikan 

sebaiknya merupakan materi dasar yang memang dibuat 
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khusus untuk siswa sekolah dasar.
62

 Secara umum materi 

Bahasa Inggris untuk sekolah dasar mungkin sangat 

mudah dibuat, namun dalam penyampaiannya, justru 

materi Bahasa Inggris sekolah dasar adalah yang paling 

sulit diimplementasikan.
63

 Oleh karena itu para pengajar 

Bahasa Inggris tak hanya dituntut untuk pitar dalam 

menyusun materi, tapi juga harus jenius dalam 

menyampaikan materi kepada anak-anak.  

Materi Bahasa Inggris sekolah dasar yang sudah 

berjalan saat ini memang memang fokus penekanannya 

kepada penguasaan vocabulary.
64

 Hal ini tentunya 

tidaklah sama sekali salah, akan tetapi ada hal yang perlu 

digaris bawahi dalam mengajar Bahasa Inggris di sekolah 

dasar, yaitu pendekatan pengajaran yang komunikatif.
65

 

Dengan cara membiasakan penyampaian materi dengan 

menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kesempatan, 

meskipun katakata tersebut sulit disampaikan secara 

verbal, tapi bisa menggunakan metode visual ataupun 

gerak tubuh. Karena penyampaian materi Bahasa Inggris 

yang komunikatif akan mendorong anak untuk 
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menggunakan Bahasa Inggris secara nyata di dalam kelas. 

Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman dan 

pembelajaran Bahasa Inggris, yang memang tujuan 

utamanya kita dapat menerapkannya untuk tujuan 

komunikasi.
66

 

Pembelajaran Bahasa Inggris pada jenjang pendidikan 

SD identik dengan mengajari seorang bayi bahasa ibu. 

Dimana secara umum anakanak kita di sekolah dasar 

belum mengenal Bahasa Inggris. Sehingga hal itu akan 

berdampak pada pola pengajaran Bahasa Inggris pada 

tingkat SD yang lebih bersifat pengenalan. Sehingga 

diusahakan sedapat mungkin agar tercapai apa yang 

disebut “kesan pertama sangat mengesankan” yang 

selanjutnya sebagai motivasi bagi mereka untuk 

mengeksplorasi khasanah berbahasa inggris pada tataran 

lebih lanjut.
67

 Maka dari itu diperlukan kiatkiat khusus 

berupa penerapan metode-metode pembelajaran yang 

inovatif.  

Pembelajaran bahasa hendak dibelajarkan 

menggunakan pendekatan komunikatif. Pendekatan 

komunikatif berdasarkan teori bahasa adalah suatu sistem 

untuk mengekspresikan suatu makna, yang menekankan 

fasa dimensi semantik dan komunikatif daripada ciri- ciri 
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gramatikal bahasa.
68

 Oleh karena itu yang perlu 

ditonjolkan adalah interaksi dan komunikasi bahasa, 

bukan pengetahuan tentang bahasa.  

Teori belajar yang cocok untuk pendekatan ini adalah 

teori pemerolehan bahasa ke dua secara alamiah. Teori ini 

beranggapan bahwa proses belajar lebih efektif apabila 

bahasa diajarkan secara alamiah sehingga proses belajar 

bahasa lebih efektif dilakukan melalui komunikasi 

langsung dalam bahasa yang dipelajari. Kebutuhan siswa 

yang utama dalam belajar bahasa berkaitan dengan 

kebutuhan berkomunikasi maka tujuan umum 

pembelajaran bahasa adalah untuk mengembangkan siswa 

untuk berkomunikasi.
69

Dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris dengan pendekatan komunikatif siswa dihadapkan 

pada situasi komunikasi nyata, seperti tukar menukar 

informasi, negoisasi makna atau kegiatan lain yang 

sifatnya riil.  

Pendekatan komunikatif peran guru hanya bersifat 

memfasilitasi proses komunikasi, partisipan tugas dan 

teks, menganalisa kebutuhan, konselor dan manajer 

pembelajaran. Sementara siswa berposisi pada pemberi 

dan penerima, negosiator, dan interaktor sehingga siswa 

tidak hanya menguasai bentuk-bentuk bahasa, tetapi 

bentuk dan maknanya dalam kaitannya dengan konteks 
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pemakaian.
70

 Materi yang disajikan dalam peranan 

sebagai pendukung usaha meningkatkan kemahiran 

berbahasa dalam tindak komunikasi nyata. Pendekatan 

komunikatif metode yang tepat diterapkan adalah metode 

komunikatif itu sendiri dengan uraian teknik
71

 sebagi 

berikut ini: (a) Teknik pelajaran menyimak, (b) Teknik 

pembelajaran berbicara, (c) Teknik pembelajaran 

membaca, (d) Teknik pembelajaran menulis.  

Sementara teknik evaluasi untuk pendekatan ini 

adalah tes diskrit yaitu tes yang bersifat terpisah antar 

aspek kebahasaan, tes integratif yaitu tes yang 

memadukan semua aspek kebahasaan pada suatu tes 

evaluasi yang bersifat tercampur. Yang terakhir adalah tes 

pragmatik yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan 

elemen-elemen kebahasaan dalam konteks situasional 

tertentu sebagai tolak ukurnya.
72

 Beberapa jenis tes 

pragmatis adalah, dikte, berbicara, parafrase, menjawab 

pertanyaan, dan teknik rumpang.
73

  

Pendekatan yang lain yang sering dianjurkan untuk 

diterapkan adalah pendekatan ketrampilan proses. Dimana 

pendekatan ketrampilan proses diidentifikasi sebagai 

pendekatan yang memberi kesempatan seluas-luasnya 
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kepada siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam 

proses pemerolehan bahasa. 

 

4. Tujuan Pembelajaran Bahasa Inggris 

Tujuan pembelajaran merupakan diskripsi tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan atau diskripsi tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk 

yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

Klasifikasikan hasil belajar sebagai berikut:
74

 

a. Keterampilan intelektual (Intellectual Skills)  

Keterampilan intelek merupakan kemampuan yang 

membuat individu kompeten. Kemampuan ini 

bertentangan mulai dari kemahiran bahasa sederhana 

seperti menyusun kalimat sampai pada kemahiran 

teknis maju, seperti teknologi rekayasa dan kegiatan 

ilmiah. Keterampilan teknis itu misalnya menemukan 

kekuatan jembatan atau memprediksi inflasi mata 

uang.  

b. Strategi Kognitif (Cognitive Strateggies)  

Strategi kognitif merupakan kemampuan yang 

mengatur perilaku belajar, mengingat dan berfikir 

seseorang. Misalnya, kemampuan mengendalikan 

perilaku ketika berbicara yang dimaksudkan untuk 

belajar dan metode internal yang digunakan untuk 

memperoleh inti masalah. Kemampuan yang berada 

                                                             
74  Nashar. 2014. Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal. Jakarta: Delia 
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di dalam strategi kognitif inidigunakan oleh 

pembelajar dalam memecahkan masalah secara kreatif.  

c. Informasi Verbal (Verbal Information) Informasi 

verbal merupakan kemampuan yang diperoleh 

pembelajar dalam bentuk informasi atau pengetahuan 

verbal. Pembelajar umumnya telah memiliki memori 

yang umumnya digunakan dalam bentuk informasi, 

seperti nama bulan, hari, minggu, bilangan, huruf, 

kota, negara, dan sebagainya. Informasi verbal yang 

dipelajari disituasi pembelajaran diharapkan dapat 

diingat kembali setelah pembelajar menyelesaikan 

kegiatan pembelajaran. 

d. Keterampilan Motorik (Motor Skills)  

Keterampilan motorik merupakan kemampuan yang 

berkaitan dengan kelenturan syaraf atau otot. 

Pembelajar naik sepeda, menyetir mobil, menulis 

halus merupakan beberapa contoh yang menunjukkan 

keterampilan motorik. Dalam kenyataannya, 

pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan pada 

fungsi intelektual dan acap kali mengabaikan 

keterampilan motorik, kecuali untuk sekolah teknik.  

e. Sikap (Attitudes)  

Sikap merupakan kecenderungan pembelajaran untuk 

memilih sesuatu. Setiap pembelajar memiliki sikap 

terhadap berbagai benda, orang dan situasi. Efek sikap 

ini dapat diamati dari reaksi pembelajar (positif atau 

negative) terhadap benda, orang, ataupun situasi yang 

sedang dihadapi. 
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D. Materi Familly Tree 

1. Pengertian Familly Tree 

Silsilah keluarga bisa menjadi motivasi/inovasi dari 

media suku. Media pohon bijaksana sangat berbeda 

dengan pohon pada umumnya, pohon yang satu ini 

tumbuh tanpa akar. hanya dengan melihatnya, tidak ada 

yang menarik. Cara pengerjaan media ini adalah 

dengan menulis, mendengarkan, dan berbicara.
 75

 

Media pendidikan keluarga suku mempunyai Fungsi 

sebagai berikut: (a) Mengembangkan kemampuan 

berpikir pembelajar; (b) Pemahaman tentang materi 

yang disampaikan secara tergambar, dan (c) 

Mengembangkan kreativitas anak dan motorik anak.
 76

 

Menurut Dayton pengertian pendidikan media pohon 

pintar tahap tahap penting untuk memulai pembuatan 

pohon pintar, antara lain sebagai berikut: (a) 

Rangkaikan tema/gagasan pokok utama pada halaman 

kertas, (b) Buatlah pohon, buah, daun, dan warna yang 

sesuai untuk menunjukkan hubungan antara anggota 

keluarga lainnya, dan (c) Lebih menampilkan soal dan 

materi pada konten di dalamnya.
77

 

 

 

                                                             
75  Ahmad Rohani.  Pengelolaan Pengajaran. (Jakarta. PT. Rineka Cipta, 

2014), 34. 
76  Liu, M.-C., & Wang, J.-Y. “Investigating Knowledge Integration in 

Webbased Thematic Learning Using Concept Mapping Assessment. Educational 
Technology & Society, 13, no. 2 (2010): 25–39. 

77 Kemp, J.E., dan Dayton, D. K. Planing And Producing Instructional Media. 

(Harper & Publishers, New York, 1985), 281. 
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2. Kelebihan Media Pembelajaran Familly Tree 

Dengan menggunakan media ini secara tepat dan 

bervariasi sifat pasif pembelajar dapat di atasi dalam 

hal ini media Silsilah Keluarga berguna untuk: (a) 

Menimbulkan kegairahan belajar, (b) Memungkinkan 

interaksi yang lebih langsung antara pembelajar dengan 

pengajar, dan (c) Memungkinkan pembelajar sesuai 

dengan kemampuan dan masing-masing. 

3. Tahapan-Tahapan Pembelajaran Familly Tree 

Menurut urban center, definisi dari sensible tree 

media education merupakan tahapan yang sangat 

penting untuk mulai membuat pohon sensibel, serta 

hal-hal berikut ini: (a) Siswa diarahkan untuk 

diberitahu topik yang terikat untuk disampaikan, (b) 

Buat pohon, buah, daun, dan warna dapat diterima 

untuk menunjukkan hubungan antara hubungan yang 

berbeda, (c) Batasi jumlah daun atau buah yang akan 

disebutkan (anggota keluarga), dan (d) Isi salah satu di 

antara daun (Les vocabulaire familliale) agar menjadi 

referensi sehingga menjadi relasi yang relevan / dapat 

diterima.
 78

 

 

E. Sumber Belajar  

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. 

Sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran 

                                                             
78 Cole, J. & Feng, J. “Effective Strategies for Improving Writing Skills of 
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berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian 

selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang 

dapat dipergunakan untuk kepentingan proses 

pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung, di 

luar diri siswa yang melengkapi diri mereka pada saat 

pembelajaran berlangsung. Sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat mendukung proses belajar sehingga 

memberikan perubahan yang positif.
79

 Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Arif S Sadiman yang berpendapat 

bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang 

ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Peranan sumber-sumber belajar (seperti: guru, dosen, 

buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan 

sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan 

individu dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang tidak baik.
80

 Jadi segala apa yang bisa mendatangkan 

manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk 

berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju 

perkembangan dapat disebut sumber belajar. Sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi dalam pembelajaran.  

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang 

disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, 

                                                             
79 Ahmad Rohani & Abu Ahmadi. Pengelolaan Pengajaran. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995)  152. 
80 Ibid., h.152-153 
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yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas 

apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, 

atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat 

digunakan siswa dan guru.
81

 Sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk 

mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar disini 

meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, dan lingkungan. 

82
 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu 

hal. Pengertian dari sumber belajar sangat luas. Sumber 

belajar tidak terbatas hanya buku saja tetapi dapat berupa, 

orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung 

proses pembelajaran. 

 

2. Klasifikasi Sumber Belajar  

Pengertian sumber belajar sangat luas. Namun secara 

umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. AECT 

(Association of Education Communication Technology) 

mengklasifikasikan sumber belajar dalam enam macam 

yaitu message, people, materials, device, technique, dan 

                                                             
81  Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru. (Jakarta: PT. Rosda Karya, 2008), 170 
82  Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 175. 
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setting.
83

 Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang 

diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, 

fakta, arti dan data.  

b. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk 

kelompok ini misalnya dosen, guru, tutor, dll. 

c. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui 

penggunaan alat/perangkat keras, ataupun oleh 

dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk 

kategori materials, seperti transportasi, slide, film, 

audio, video, modul, majalah, buku dan sebagainya.  

d. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang 

digunakan yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya 

overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll  

e. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang 

dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, 

orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. 

Misalnya pengajaran terprogram/modul, simulasi, 

demonstrasi, tanya jawab, dll. 

f. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar 

dimana pesan disampaikan. Baik lingkungan fisik 

ataupun non fisik.  
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Teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 

lima hal yaitu tempat, benda, orang, buku, dan peristiwa. 

Klasifikasi tersebut secara ringkas dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
84

  

a. Tempat atau lingkungan sekitar dimana seseorang 

dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku, 

seperti sungai, pasar, gunung, museum, dll. 

b. Segala benda yang memungkinkan terjadinya 

perubahan tingkah laku siswa, misalnya situs, dll. 

c. Orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa 

dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut.  

d. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri 

oleh siswa.  

e. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi.  

 

3. Manfaat Sumber Belajar  

Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting 

dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya 

bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, 

metode, dan tekniknya. Manfaat sumber belajar adalah: 

(1) Meningkatkan produktifitas pembelajaran; (2) 

Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya 

lebih individual; (3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah 

terhadap pembelajaran; (4) Lebih memantapkan 

pembelajaran; (5) Memungkinkan belajar secara seketika; 
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dan (6) Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas.
85

 

Sumber belajar bermanfaat untuk memfasilitasi kegiatan 

belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien yang 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: (1) memberikan 

pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung; (2) 

menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, 

dikunjungi, atau dilihat secara langsung; (3) menambah 

dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas; 

(4) memberikan informasi yang akurat dan terbaru; (4) 

membantu memecahkan masalah pendidikan dalam 

lingkup makro maupun mikro; (5) memberikan motivasi 

positif; dan (6) merangsang untuk berfikir kritis, 

merangsang untuk bersikap lebih positif serta berkembang 

lebih jauh.
86

  

Berdasarkan beberapa manfaat yang diungkapkan ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

tidak hanya menyalurkan pesan saja, melainkan juga 

dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. 

Peningkatan proses pembelajaran pada akhirnya akan 

meningkatkan kualistas siswanya. Khususnya untuk 

sumber belajar bentuk majalah yang dikembangkan dalam 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, 

memperluas cakrawala, memberi informasi yang akurat, 

serta merangsang untuk berfikir kritis.  

                                                             
85 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan 

Bagian I. (Bandung: IMTIMA; 2007), 14. 
86 Siregar, Eveline & Hartini Nara. Teori Belajar dan Pembelajaran. (Bogor: 
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4. Komponen-Komponen Sumber Belajar  

Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di 

dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan 

satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin 

dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-

komponen sumber belajar diantaranya adalah: 1) tujuan, 

misi, atau fungsi sumber belajar; 2) bentuk, format, atau 

keadaan fisik sumber belajar; 3) pesan yang dibawa oleh 

sumber belajar; dan 4) tingkat kesulitan atau kompleksitas 

pemahaman sumber belajar.
87

  

Komponen-komponen sumber belajar di atas dapat 

diuraikan lebih jauh sebagai berikut: 

a. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar, artinya 

setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi 

yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu 

ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. 

Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk 

sumber belajar itu sendiri.  

b. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu 

dengan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber 

belajar ini merupakan komponen penting. 

Penggunaan atau pemanfatannya hendaknya dengan 

memperhitungkan segi waktu, pembiayaan dan 

sebagainya. 

c. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap 

sumber belajar selalu membawa pesan yang 
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dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. 

Komponen pesan merupakan informasi yang penting. 

Oleh karena itu para pemakai sumber belajar 

hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan 

harus sederhana, sukup jelas, lengkap, mudah disimak 

maknanya. 

d. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian 

sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan 

sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan 

pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya 

perlu diketahui guna menentukan apakah sumber 

belajar itu masih bisa dipergunakan, mengingat waktu 

dan biaya yang terbatas.  

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan 

sehingga membentuk satu sistem yang menyusun sumber 

belajar. Setiap komponen merupakan satu kesatuan yang 

sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat 

dipergunakan secara terpisah.  

 

5. Evaluasi Sumber Belajar  

Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi 

untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. 

Evaluasi sumber belajar meliputi kelayakan isi, kelayakan 

penyajian, kelayakan kebahasaan dan kelayakan 

kegrafikan. Secara lebih rinci evaluasi sumber belajar 

dijabarkan dalam berbagai indikator berikut ini:  
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a. Penilaian kelayakan isi Ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan. Yaitu kesesuaian uraian materi dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat 

dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, 

keakuratan materi, dan materi pendukung 

pembelajaran.  

b. Penilaian kelayakan penyajian Terdapat tiga indikator 

yang harus diperhatikan dalam kelayakan penyajian, 

yaitu: teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian.  

c. Penilaian kelayakan bahasa Ada tiga indikator yang 

harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, 

yaitu: kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat 

perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang 

komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat 

keruntutan dan keterpaduan alur berpikir.  

d. Penilaian kelayakan kegrafikan Ada tiga indikator 

yang harus diperhatikan dalam hal kegrafikan, yaitu 

ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku 

Evaluasi sumber belajar bentuk majalah ini akan 

mengadobsi dari kriteria evaluasi tersebut yang 

disesuaikan dengan kriteria majalah yang baik. 

Evaluasi sumber belajar dilakukan oleh ahli materi, 

ahli media, dan guru. Sehingga instrumen evaluasi 

disesuaikan dengan kepentingan masing-masing.
88
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F. Penelitian yang Relevan  

Beberapa hasil penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian Yang Relevan 
No Peneliti, Tahun, 

Judul 

Hasil Penelitian 

1 Sabar Nurohman, 

2011, Pengembangan 

Modul Elektronik 

Berbahasa Inggris 

Menggunakan 

ADDIE-Model 

Sebagai Alat Bantu 

Pembelajaran 

Berbasis Student-

Centered Learning 

Pada Kelas Bertaraf 

Internasional 

Format “Modul Elektronik 

Berbahasa Inggris” sebagai alat 

bantu pembelajaran berbasis 

Student-Centered Learning pada 

kelas bilingual yang berhasil 

dikembangkan pada penelitian dan 

pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: a) Modul elektronik 

dikembangkan dengan 

menggunakan software Microsoft 

Office PowerPoint 2007, b) Modul 

terdiri dari halaman utama, halaman 

judul “Pokok Materi”, halaman “isi 

materi”, c) Background dirancang 

khusus agar sesuai dengan 

kebutuhan sebagai modul 

elektronik, Kombinasi warna 

background perlu diperhatikan agar 

tidak melelahkan mata,d) tiap-tiap 

halaman terdiri dari tiga bagian, 

yaitu : (1) bagian judul halaman, (2) 

bagian kontain, dan (3) Sistem 

navigasi, e) Modul elektronik 

dilengkapi dengan informasi berupa 

teks, gambar, audio dan video, f) 

Modul elektronik dilengkapi 

dengan iringan musik klasik untuk 

merangsang semangat belajar 

mahasiswa, g) Modul elektronik 

perlu dilengkapi dengan kamus 

elektronik yang dapat diakses oleh 

mahasiswa dengan mudah, h) 

Modul elektronik diberikan kepada 

mahasiswa dalam format 

Powerpoint Slideshow, i) 

Menyertakan software Media 

Player Codec agar musik dapat 
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dinikmati oleh mahasiswa, j) Modul 

elektronik dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan. 

2 Nur Khasanah, 

Herpratiwi, 

Sudirman, 2020, 

Pengembangan 

Modul Menulis 

Bahasa Inggris Kelas 

Xi Sekolah 

Menengah Atas Di 

Kabupaten 

Pringsewu 

Pengembangan Modul menulis 

Bahasa Inggris Kelas XI Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten 

Pringsewu. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) mendiskripsikan potensi 

modul bahasa inggris untuk 

pembelajaran writing exposition 

text, (2) menghasilkan modul 

bahasa inggris sebagai suplemen 

untuk meningkatkan keterampilan 

menulis. (3) menjelaskan 

efektifitas, (4) efisiensi, (5) dan 

daya tarik modul bahasa inggris 

pada pembelajaran writing 

exposition text. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian 

dan pengembangan. Penelitian 

dilakukan di 3 SMA di Kabupaten 

Pringsewu. Data yang dikumpulkan 

melalui angket dan dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif. Kesimpulan 

penelitian adalah: (1) 

pengembangan pembelajaran modul 

writing exposition text sesuai 

dengan kebutuhan siswa, (2) 

menghasilkan modul bahasa inggris 

sebagai suplemen pembelajaran 

writing, (3) efektifitas modul 

dengan nilai rata-rata hasil belajar 

76,08, (4) efisiensi modul 

menunjukkan nilai 1,87, (5) dan 

daya tarik modul memiliki nilai 

rata-rata 3,50. 

3 Rara Seruni, Siti 

Munawaroh, Fera 

Kurniadewi, 

Muktiningsih 

Nurjayadi, 2019. 

Pengembangan 

Modul Elektronik 

(E-Modul) Biokimia 

Pada Materi 

Hasil penelitian menunjukkan e-

modul yang dibuat memiliki 

interpretasi baik dari ahli materi, 

bahasa, dan media dengan 

persentase 83,35% hingga 85,00%. 

Hasil uji coba lapangan juga 

menunjukkan modul tersebut 

mendapatkan interpretasi yang baik 

dengan persentase 84,39%. Melalui 
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Metabolisme Lipid 

Menggunakan Flip 

Pdf Professional 

hasil uji coba dapat disimpulkan 

bahwa modul elektronik memiliki 

kategori baik serta mendapat respon 

positif mahasiswa dan dosen. 

Diseminasi modul elektronik pada 

proses pembelajaran biokimia 

sedang dilaksanakan dan akan 

dipublikasikan pada artikel 

selanjutnya. 
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