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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS LEARNING CONTENT 

DEVELOPMENT SYSTEM (LCDS) POKOK BAHASAN  

POLA BILANGAN SMP 

 

Oleh  

Iin Rahmatul Ula 

 

Matematika merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara 

logis, kritis, rasional dan sistematis serta melatih kemampuan peserta didik agar 

terbiasa dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekitarnya. Namun pada 

kenyataannya menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, bahan ajar yang 

digunakan belum melatih peserta didik dalam melakukan suatu penemuan dan peserta 

didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan bahan ajar berupa E-Modul Berbasis Learning Content Development 

System (LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan.  

Metode penelitian ini adalah Research and Development (R&D) berdasarkan 

model ADDIE. Fungsi dari model ADDIE adalah menjadi pedoman dalam 

membangun perangkat dan infrastruktur program pembelajaran yang efisien, dinamis 

dan mendukung kinerja pembelajaran itu sendiri. Model ini terdiri dari lima tahapan, 

yaitu Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery, and 

Evaluation. 

Penilaian ahli materi terhadap e-modul ini termasuk dalam kategori valid 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,46 dari rata-rata skor tertinggi 4.00. Penilaian ahli 

media terhadap e-modul  ini termasuk dalam kategori valid dengan niali rata-rata 

sebesar  3,66. Penilaian ahli bahasa terhadap media ini termasuk dalam kategori valid 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,6. Pada uji coba skala kecil yang diikuti oleh 10 

peserta didik kelas VII memperoleh skor rata-rata yaitu 3,65 dari skor tertinggi 

dengan rata-rata 4.00 berdasarkan hasil dari angket respon yang telah diisi oleh 

peserta didik, hasil ini menempatkan e-modul pada kriteria sangat menarik. Pada uji 

coba lapangan skala besar yang diikuti oleh 30 peserta didik skor rata-rata 

kemenarikan yang diperoleh yaitu 3,55 pada kriteria sangat menarik.  

 

Kata Kunci : Pengembangan E-Modul, Learning Content Development System 

(LCDS), Pola Bilangan 
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MOTTO 

 

                     

     

kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 

(QS. Ali Imran:126)
1
 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Hikmah. (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 66 

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar 

gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram  hatimu karenanya. Dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

pokok yang penting dan harus dimiliki oleh setiap individu terlepas dari apapun 

jenis pelajaran yang diberikan. Pendidikan yang juga terus mengalami 

pembaharuan juga merupakan salah satu faktor bagi setiap individu untuk 

mengenyam pendidikan. Adanya pembaharuan disetiap sektor pendidikan itu 

mengakibatkan keharusan bagi setiap orang mengenyamnya jika tidak maka 

individu tersebut akan mengalami ketertinggalan dalam bersosialisasi di 

masyarakat sekitar. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian penting 

dalam kehidupan manusia yang akan dibutuhkan sampai akhir hayatnya. 

Pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga 

mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Manfaat yang didapat dari hasil proses pendidikan adalah seseorang dapat 

dipandang terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat bertingkah sesuai 

norma-norma yang berlaku, adanya perkembangan zaman di dunia pendidikan 

yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir 

pendidik, pola pikir yang masih cenderung awam dan kaku mejadi lebih modern. 

Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. 
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Makin maju ilmu pengetahuan mengakibatkan tiap generasi penerus harus lebih 

banyak menjadi manusia terdidik. Pendidikan tidak lain juga berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku dan kepribadian setiap 

individu peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu serta memiliki 

keterampilan yang mumpuni. 

Program pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: peserta didik, 

kurikulum, tenaga kependidikan, biaya, sarana dan prasarana serta faktor 

lingkungan. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka dapat memperlancar 

proses pembelajaran sehingga akan menunjang pencapaian hasil belajar yang 

maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan.
1
 

Tujuan pendidikan juga sesuai dengan surah Al-Zumar ayat 9 yaitu   :  

ٌٌِت َءاًَآَء ٱلَّۡيِل َساِجٗدا َوقَآئِٗوا يَۡحَرز ۡي هَُى قََٰ ُُ أَهَّ ٱۡۡلِٓخَسةَ َويَۡسُجىْا َزۡحَوتَ َزبِِّهۦۗ قُۡل  َي

ب هَۡل يَۡستَِىي ٱلَِّريَي ۡعلَُوىَى َوٱلَِّريَي ََل يَۡعلَُوىَىۗ إًََِّوا يَتَرَ  ُس أُْولُىْا ٱۡۡلَۡلبََٰ  كَّ

Artinya: 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"  Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (Q.S. Al- Zumar: 9) 

 

 

                                                         
1
 Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem 

Solving Untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Bambang,” Al-

Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 121–29. 
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Ayat di atas memperlihatkan adanya hubungan orang yang mengetahui 

(berilmu “ulama”) dengan melakukan ibadah diwaktu malam, takut terhadap 

siksaan Allah SWT di akhirat serta mengharapkan rahmat dari Allah SWT dan 

juga menerangkan bahwa sikap yang demikian itu merupakan salah satu ciri dari 

ulu al-bab (orang yang menggunakan pikiran, akal dan nalar) untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan hati untuk menggunakan 

dan mengarahkan ilmu  pengetahuan tersebut pada tujuan peningkatan akidah, 

ketekunan beribadah dan ketinggian akhlak yang mulia. Tujuan akhir dari 

pendidikan menurut surah Al-Zumar ayat 9 ini adalah mengubah sikap mental 

dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam adalah agar menjadi seorang 

muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, namun 

dalam proses menuju ke arah hal tersebut diperlukan adanya upaya pengajaran. 

Pengajaran adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan Pendidikan. 

Mencapai tujuan belajar tersebut pendidik harus memperhatikan kondisi peserta 

didik, fasilitas bahan ajar yang tersedia, dan sifat materi (mata pelajaran). 

Mata pelajaran yang sangat berperan terhadap perkembangan zaman adalah 

mata pelajaran matematika karena matematika menjadi penemu dan 

perkembangan ilmu yang lain.
2
 Matematika merupakan pelajaran yang memiliki 

peminat paling rendah dibandingkan pelajaran yang lain. Masalah ini disebabkan 

                                                         
2
 Rully Anggraini Rizki Wahyu Yunian Putra, “Pengembangan Bahan Ajar Materi 

Trigonometri Berbantuan Software iMindMap Pada Siswa SMA Rizki,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 7, no. 1 (2015): 1–5.  
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karena matematika dikenal sebagai pelajaran yang sukar sehingga tidak banyak 

orang yang menggemari pelajaran matematika. 

Hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran matematika mengatakan 

bahwa “peserta didik kesulitan dalam mempelajari materi pola bilangan hal 

tersebut dikarenakan pelaksanaannya pembelajaran matematika di sekolah masih 

terfokus pada bahan ajar berupa buku cetak. Beliau memberikan saran diakhir 

wawancara yaitu buatlah suatu bahan ajar yang iteraktif, inovatif, serta menarik 

untuk peserta didik”.
3
 Bahan ajar merupakan salah satu acuan untuk mengetahui 

ketertarikan peserta didik karena bahan ajar yang kurang memadai membuat 

peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran konvensional lebih 

berfokus pada pendidik dan cenderung peserta didik hanya memperhatikan dan 

menerima, tidak menuntut peserta didik aktif.  

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas maka perlu adanya 

inovasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Inovasi-inovasi dalam 

rangka memanfaatkan teknologi komputer dalam pembelajaran matematika.
4
 

Allah SWT juga menjelaskan di dalam Al- Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11, yang 

berbunyi: 

 

 

                                                         
3
  Wawancara dengan guru matematika, bapak Drs. Dauf Lani SMP Negeri 24 Bandar 

Lampung 
4
 Muhamad Syazali Aji Arif Nugroho, Rizki Wahyu Yunian Putra, Fredi Ganda Putra, 

“Pengembangan Blog Sebagai Media Pembelajaran Matematika,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 8, no. 2 (2017): 197–204. 
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ۢي بَۡييِ  ٞت هِّ َ ََل يَُغيُِّس َها بِقَۡىٍم  لَهُۥ ُهَعقِّبََٰ ِۗ إِىَّ ٱّللَّ يََدۡيِه َوِهۡي َخۡلفِهِۦ يَۡحفَظُىًَهُۥ ِهۡي أَۡهِس ٱّللَّ

ي ُدوًِ  ُۥۚ َوَها لَهُن هِّ ُ بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَسدَّ لَه هِۦ َحتَّىَٰ يَُغيُِّسوْا َها بِأًَفُِسِهۡنۗ َوإَِذآ أََزاَد ٱّللَّ

 ِهي َواٍل 

Artinya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi?” (Q.S. Al- Rad: 11) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan 

suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan,  peneliti menginginkan suatu perubahan berupa 

inovasi dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini berkaitan dengan pendidik dapat menerapkan dan mengembangkan 

lintasan belajar materi pola bilangan dari penelitian ini sebagai alternatif dalam 

kegiatan pembelajaran. Pendidik juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

mendesain aktivitas dalam pembelajaran untuk materi lain sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
5
 Menanggapi saran 

yang terdapat pada artikel jurnal tersebut peneliti akan mengembangkan sebuah 

inovasi modul dalam pemanfaatan personal komputer yaitu berupa bahan ajar 

                                                         
5
 Sri Handayani, Ratu Ilma, and Indra Putri, “Pemanfaatan Lego Pada Pembelajaran Pola 

Bilangan,” Jurnal Didaktik Matematika 2, no. 1 (2015): 21–32. 
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atau modul elektronik dengan berbantu Software Learning Content Development 

System (LCDS).  

Bahan ajar elektronik memiliki beberapa keunggulan. Buku ini dalam 

bentuk tidak tercetak dengan tujuan memasukkan unsur Information 

Communication Technologies (ICT) dalam bahan ajar dan memungkinkan 

peserta didik untuk berinteraksi langsung. Buku ajar dilengkapi dengan animasi, 

video, suara, dan soal interaktif. Melalui video dan animasi peserta didik dapat 

melihat contoh gejala yang menarik yang berada di sekitar. Soal yang ada dalam 

buku juga akan membuat peserta didik terpacu untuk segera menyelesaikannya 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Bahan ajar ini diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Elektronik modul dilengkapi dengan gambar, serta dicantumkan 

dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan memahami isi materi yang 

terdapat di dalam elektronik modul.
6
 

LCDS mempunyai kelebihan yaitu, memiliki fitur yang lebih lengkap 

dibanding software jenis lain seperti disediakanya menu untuk menambahkan 

video, audio, grafik, gambar, ataupun animasi, sehingga informasi yang disajikan 

lebih kaya dibandingkan dengan buku cetak. Dalam pembuatan modul 

menggunakan LCDS terbilang mudah, pengguna hanya menyusun modul dengan 

konten-konten yang telah tersedia pada LCDS, kreatifitas pengguna serta 

                                                         
6
 Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem Solving Untuk 

Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Bambang.” 
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penempatan konten yang tepat dalam pembuatan modul dapat membuat suatu 

pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan karena dapat menarik minat belajar peserta didik. 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan 

ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis (cetak) ataupun bahan tidak 

tertulis (non cetak/online). Selain itu hasil penelitian yang dilakukan juga 

menghasilkan rata-rata presentase 85,29% yaitu sangat layak jika menggunakan 

aplikasi LCDS sebagai bahan ajar di dalam membuat suatu buku digital yang 

berorientasikan kurikulum maupun SK dan KD.
7
 

 
  Gambar 1.1 Software Learning Content Development System (LCDS) 

                                                         
7
 Dani R Taufani and Mohamad Iqbal, “Membuat Konten E-Learning Dengan Microsoft 

Learning Content Development System,” 2011. 
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Sebuah jurnal membahas mengenai modul dengan hasil setelah direvisi 

para ahli memberikan nilai sebagai berikut : ahli materi memberikan skor 

penilaian 4,08 dikategorikan menarik, ahli media memberikan skor penilaian 

4,27 dikategorikan sangat menarik dan ahli bahasa memberikan skor penilaian 

4,53 dikategorikan sangat menarik.
8
 Hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui 

bahwa modul merupakan suatu bahan ajar yang menarik dan layak  digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Pada sisi lain, di SMPN 24 Bandar Lampung bahan ajar yang dipakai saat 

ini masih belum maksimal. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, yang dilakukan 

peneliti pada peserta didik di SMP Negeri 24 Bandar Lampung dengan 

memberikan kuesioner kepada 25 peserta didik terkait dengan sikap pada mata 

pelajaran matematika, diperoleh data dari beberapa pertanyaan yang diajukan.  

 

Gambar 1.2 Diagram memahami pembelajaran matematika 

                                                         
8
 Fiska Komala Sari, Farida Farida, and Muhamad Syazali, “Pengembangan Media 

Pembelajaran (Modul) Berbantuan Geogebra Pokok Bahasan Turunan,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan 

Matematika 7, no. 2 (2016): 135–51. 
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Diagram di atas menampilkan hasil kuesioner  terkait  dengan memahami 

pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 8% atau 

setara dengan 2 peserta didik yang mengatakan bahwa proses pembelajaran 

matematika itu sangat sulit, 76% atau setara dengan 19 peserta didik mengatakan 

memahami pelajaran matematika itu sulit, dan 16% atau setara dengan 4 peserta 

didik mengatakan mudah. 

  Peserta didik menyadari akan pentingnya belajar matematika , namun 

masih ada peserta didik yang belum siap menghadapi pelajaran matematika 

khususnya. Hal tersebut disebabkan lemahnya peserta didik pada mata pelajaran 

tersebut.
9
 Pembelajaran matematika selama ini masih terpaku dengan hanya 

menggunakan buku cetak yang disediakan oleh sekolah dan belum pernah 

mengambangkan bahan ajar. 

 

Gambar 1.3 Diagram modul elektronik sebagai penunjang buku cetak 

      Dari diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait  dengan modul 

elektronik sebagai penunjang buku cetak. Berdasarkan hasil yang didapat 

                                                         
9
 Drs. Dauf Lani, OpCit., hal .4 
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diperoleh 100% atau setara dengan 25 peserta didik yang mengatakan bahwa 

belum adanya bahan ajar elektronik sebagai penunjang buku cetak. Sebagian 

peserta didik merasa bosan dan sering sekali mengantuk ketika proses 

pembelajaran matematika berlangsung. Hal itu pula yang membuat mereka 

merasa tidak ada ketertarikan dalam belajar matematika. 

 

Gambar 1.4 Diagram bahan ajar yang menarik untuk peserta didik  

Diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait dengan bahan ajar 

yang diinginkan peserta didik. Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 52% 

atau setara dengan  13 peserta didik mengatakan audio visual, 40% atau setara 

dengan 10 peserta didik mengatakan dengan visual, dan 8% atau setara dengan 2 

peserta didik mengatakan audio. 
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Gambar 1.5 Diagram matematika menggunakan teknologi komputer/TIK 

Diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait dengan pembelajaran 

matematika.Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 64% atau setara dengan  9 

peserta didik mengatakan sangat suka, 36% atau setara dengan 16 peserta didik 

mengatakan dengan suka, dan 0% atau setara dengan tidak ada peserta didik 

mengatakan tidak suka.. 

 

Gambar 1.6 Diagram bahan ajar elektronik 

Diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait ketertarikan peserta 

didik terhadap pembelajaran matematika dengan LCDS. Berdasarkan hasil yang 
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didapat diperoleh 100% atau setara dengan 25 peserta didik mengatakan tidak 

sangat tertarik. 

Maka dari itu seiring perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang 

semakin pesat, sumber belajar juga harus menampilkan simulasi-simulasi 

interaktif dengan memadukan video, animasi, audio, dan gambar. Perpaduan 

tersebut dapat membantu peserta didik untuk memvisualisasikan suatu materi 

pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga peserta didik dapat memahami 

konsep dalam materi tersebut. 

Salah satu materi pelajaran matematika yang dibuat ke dalam Learning 

Content Development System (LCDS) adalah pola bilangan. Pola bilangan 

adalah salah satu materi pembelajaran matematika yang wajib dipelajari di 

SMP. Kaitannya dengan proses pembelajaran, terkadang pendidik sebagai 

penyampai informasi kepada peserta didik tidak menciptakan suasana belajar 

yang menarik, interaktif, dan menyenangkan. Dengan pemakaian bahan ajar 

berupa e-modul ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif dan alat bantu 

pembelajaran ketika peserta didik ingin mengulangi materi pembelajaran 

secara individu. 

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul ”Pengembangan E-Modul Berbasis Learning Content 

Development System (LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP” 
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B. Identifikasi Masalah  

        Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut:  

1.  Bahan ajar yang digunakan hanya sebatas buku cetak. 

2. Peserta didik sulit memahami pelajaran matematika. 

3. Belum adanya bahan ajar elektronik sebagai penunjang buku cetak. 

4. Bahan ajar berupa audio  dan visual lebih digemari peserta didik. 

5. Peserta didik menyukai bahan ajar yang menggunakan teknologi/TIK. 

6. Peserta didik tertarik menggunakan bahan ajar matematika dalam bentuk 

elektronik seperti LCDS. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian ini dapat terarah dan 

mendalam serta tidak terlalu luas jangkauannya maka dalam penelitian ini 

dibatasi pada ”Pengembangan E-modul berbasis Learning Content Development 

System (LCDS) pada pokok bahasan pola bilangan SMP Kelas VII di SMP 24 

Bandar Lampung.” 

 

D.  Rumusan Masalah  

Bersadarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan e-modul berbasis LCDS pada pokok bahasan pola 

bilangan SMP ? 
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2. Bagaimana kelayakan e-modul berbasis LCDS pada pokok bahasan pola 

bilangan. 

3. Bagaimana respon kemenarikan peserta didik terhadap e-modul berbasis 

LCDS pada pokok bahasan pola bilangan SMP? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan    

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengetahui cara mengembangkan modul elektronik (e-modul) berbasis 

Learning Content Development System (LCDS) pada materi pola bilangan 

untuk peserta didik SMP. 

2. Mengetahui kelayakan dari modul elektronik (e-modul) berbasis Learning 

Content Development System (LCDS) pada materi pola bilangan. 

3. Mengetahui respon kemenarikan dari penggunaan modul elektronik (e-modul) 

berbasis Learning Content Development System (LCDS) pada materi pola 

bilangan untuk peserta didik SMP. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pendidik 

a. Membantu pendidik dalam menyiapkan bahan ajar untuk mengajar yang 

menarik. 

b. Alternatif bahan ajar Matematika yang dapat memotivasi dalam belajar 

peserta didik.  
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2. Bagi peserta didik  

a. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan bantuan komputer dan 

e-modul.  

b. Peserta didik dapat belajar Matematika dengan lebih menyenangkan 

karena bahasa yang digunakan e-modul tidak formal seperti pada LKS 

ataupun buku cetak.  

c. Peserta didik dapat memahami konsep pola bilangan dengan mudah 

karena tidak hanya disajikan dalam bentuk teks dan gambar saja, tetapi 

juga dalam bentuk video dan suara yang menarik.  

3. Bagi sekolah  

a. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu hasil pembelajaran 

matematika khususnya pada materi pola bilangan. 

b. Diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang dapat 

dimanfaatkan sekolah dalam proses pembelajaran Matematika di sekolah 

yang bersangkutan.  

4. Bagi peneliti  

a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sebagai bekal untuk 

menjadi pendidik yang berkompeten  

b. Diharapkan dapat menjadi sarana untuk menuangkan ide, gagasan, dan 

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. 

 

 



BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 
A. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian merupakan suatu kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan 

secara alamiah dalam bidang tertentu untuk mendapatkan suatu informasi yang 

datanya dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang menjadi pusat 

perhatian peneliti. 

Penelitian pendidikan pengembangan adalah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari 

proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari 

temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam 

pengaturan dimana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian.
1
 

Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji produk tersebut.
2
 

Pendapat yang hampir sama menyatakan bahwa dalam bidang pendidikan, tujuan 

utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, 

                                                         
1
 Putra Nusa, .Research & Development (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 84. 

2
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 407. 
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tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efisien untuk digunakan di 

sekolah-sekolah.
 3
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa penelitian 

pengembangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan 

produk tertentu  yang efektif digunakan. Selain itu, dalam penelitian pengembangan 

tidak hanya mencakup kegiatan membuat produk, tetapi juga meliputi kegiatan 

untuk menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan produk tersebut hingga 

diperoleh produk yang efisien dan berkualitas. 

 

B. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar sering kita gunakan sebagai sesuatu yang dirancang dan 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik akan dapat 

membantu peserta didik dalam proses belajarnya, membantu pendidik untuk 

mengurangi waktu penyajian materi serta dapat juga memperbanyak waktu 

pembimbingan pendidik  bagi  peserta didik.  

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang bisa digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar, bahan ajar 

bisa diartikan juga seperangkat sarana atau alat pembelajaran, metode, batasan-

batasan, dan cara mengevaluasi yang dibentuk secara matematis dan menarik 

dalam rangka mencapai tujuan yang didiharapkan, yaitu mencapai kompetensi 

                                                         
3
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012), h. 263. 
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atau sub kompetensi dengan kompleksinya.
4
 Selama proses pembelajaran 

berlangsung tentu saja peserta didik membutuhkan bahan ajar sebagai alat yang 

dijadikan sebagai sumber informasi belajarnya.”Bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis (cetak) ataupun bahan tidak tertulis (non-cetak/online).
5
 

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa bahan ajar 

menempati posisi terpenting dalam pembelajaran. Bahan ajar tidak hanya 

berbentuk buku, namun bahan ajar dapat juga berbentuk materi pembelajaran 

yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti bahan 

ajar dengan menggunakan power point ataupun dengan berbantu software yang 

dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi yang dilengkapi 

dengan standar-standar dan aplikasi yang harus dicapai peserta didik. Bahan ajar 

juga dibuat melalui proses analisis agar bahan ajar yang dibuat tetap relevan 

dengan pokok bahasan. 

2. Jenis Bahan Ajar 

Berdasarkan bentuknya, bahan ajar menjadi empat macam, yaitu bahan 

ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan bahan ajar interaktif. 

Secara lebih spesifik, daryanto mengemukakan jenis-jenis bahan ajar, antara 

                                                         
4
 Chomsin S widodo, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Jakarta : Alex Media 

Komputindo, 2008), hal 24. 
5
 Nur Khoiri Susilowati, “Pengembangan Bahan Ajar Fisika Bermuatan Lifeskill Untuk Siswa 

SMA,” Jrkpf Uad 1, no. 2 (2014): 63–67. 
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lain
6
: 

a. Bahan ajar pandang (visual) yang terdiri atas bahan cetak (printed), seperti 

handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/ gambar serta non cetak (non printed), seperti model atau 

maket. 

b. Bahan ajar dengar (audio), seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual), seperti video compact disk dan 

film. 

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material), seperti 

Computer Assisted Instruction (CAI), compact disk (CD) multimedia pem- 

belajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials). 

Penelitian pengembangan yang dilakukan menghasilkan sebuah bahan 

ajar berupa e-modul pembelajaran dengan jenis modul pembelajaran interaktif. 

Dalam membuat e-modul pembelajaran ini, diperlukan suatu program yang 

mampu mengkombinasikan teks, suara, gambar, simulasi, animasi, dan video 

sehingga dalam penyusunan bahan ajar ini digunakan perangkat lunak Learning 

Content Development System (LCDS). 

3. Manfaat Bahan Ajar 

a. Manfaat bahan ajar bagi pendidik : 

1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. 

2) Tidak lagi ketergantungan kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh 

3) Memperkaya wawasan, karena dengan menggunakan berbagai referensi. 

                                                         
6
 Daryanto, Aris Dwicahyo, Pengembangan perangkat pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2004), hal.171 
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4) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman pendidik dalam menulis 

bahan ajar. 

5) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dengan 

peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada 

pendidiknya. 

6) Menambahkan angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

b. Manfaat bahan ajar bagi peserta didik : 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2) Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran pendidik. 

3) Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus     

dikuasainya.
7
  

4. Komponen kelayakan isi bahan ajar 

Format dan isi bahan ajar merupakan hal yang utama yang perlu diperhatikan 

oleh para pendidik dalam memilih bahan ajar yang akan digunakan.bahan ajar yang 

memenuhi kriteria dan dikatakan baik jika telah mengacu pada tujuan yang akan 

dicapai oleh peserta didik, mencangkup kompetensi dasar dan setandar kompetensi. 

Menurut Budi bahan ajar haruslah behubungan erat dengan pelajaran pelajaran 

lainnya, lebih baik lagi jika dapat menunjangnya dengan terencana sehingga 

                                                         
7
 Iif Khoirul Ahmadi, Dkk, Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu (Jakarta; prestasi pustaka 

publisher, 2011) hal.208 
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semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu.
8
 Komponen-komponen 

kelayakan bahan ajar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Cakupan materi 

1) Keluasan materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran subtansi  

materi yang terkandung dalam kompetensi yang diharapkan. 

2) Kedalaman materi, mulai dari pengenalan konsep sampai dengan interaksi 

antar konsep sesuai dengan kompetensi yang diharapkan 

b. Akurasi materi 

1) Akurasi fakta, merupakan fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan  

efisiensi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. 

2) Kebenaran konsep atau teori, yaitu konsep yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan definisi yang berlaku dalam 

bidangnya serta teori yang disajikan pula yang berlaku dalam bidangnya. 

3) Akurasi prosedur atau metode, Prosedur atau metode yang disajikan dapat 

diterapkan dengan runtut dan benar. 

c. Kesesuaian 

1) Kesesuaian dengan perkembangan ilmu 

Materi yang disajikan termasuk (up to date) yaitu sesuai dengan ilmu 

perkembangan keilmuan terkini. 

2) Keterkaitan atau ketermasaan(ilustrasi atau contoh) 

                                                         
8
 Budhi W.S, Standar Mutu Buku Teks Pelajaran (Bulletin Pusat Perbukuan Depdiknas, 2006) 

hal.30  
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Contoh-contoh yang disajikan relevan dan menarik, serta mencerminkan 

peristiwa, kejadian atau kondisi termasa. 

3) Rujukan termasa 

Rujukan yang digunakan relevan, valid dan mencerminkan ketermasaan. 

d. Teknik penyajian 

1) Konsintensi sistematika sajian dalam bab ialah sistematika penyajian dalam 

bab taat asas, yaitu memiliki panduan, isi, dan hidup. 

2) Kelogisan penyajian ialah penyajian sesuai dengan alur berfikir deduktif 

(umum ke khusus) dan induktif (khusus ke umum). 

3) Keruntutan konsep ialah penyajian konsep dari yang mudah ke yang sukar, 

dari yang kongret ke abstrak, dan dari sederhana ke kompleks, dari yang 

dikenal sampai yang belum dikenal. 

4) Koherensi ialah hubungan yang logis antara fakta, antara konsep dan antara 

teori. 

e. Penyajian Pembelajaran  

1) Keterlibatan peserta didik  

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta 

didik terlibat secara mental dan emosional dalam mencapai kompetensi 

2) Berpusat pada peserta didik  

Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek (pelaku) 

pembelajaran. 

3) Menciptakan komunikasi interaktif  
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Penyajian materi bersifat dialogis yang memungkinkan peserta didik seolah-

olah berkomunikasi dengan penulis. 

4) Kemampuan memunculkan umpan balik untuk evaluasi diri  

Penyajian materi bertujuan untuk memberikan umpan balik yang mana 

bertujuan agar peserta didik dapat melakukan interaksi dengan baik dengan 

pendidik. 

f. Kelayakan Kebahasaan 

Dalam bahan ajar harus tersaji konsep-konsep yang menarik dan interaktif 

sehingga mampu membuat peserta didik berfikir kreatif dan kritis.
9
 

5. Modul Pembelajaran 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari  

secara  mandiri  oleh  peserta  pembelajaran. Modul  disebut  juga media untuk 

belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. 

Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar 

secara langsung. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam 

modul diatur sehingga ia seolah-olah merupakan bahasa pengajar atau bahasa 

pendidik yang sedang memberikan pengajaran kepada peserta didik. Pendidik tidak 

perlu secara langsung memberi pelajaran atau mengajarkan sesuatu kepada para 

peserta didik dengan tatap muka, tetapi cukup dengan modul. Modul juga kita dapat 

artikan sebagai alat pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan 

                                                         
9
 Syamsul Arifin, Adi Kusrianto, Sukses Menulis Buku Bahan Ajar ( Jakarta: PT Grasindo, 2009) 

hal.31 
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cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik. 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa modul merupakan 

kegiatan program belajar mengajar dengan memberikan banyak tugas sesuai 

dengan aturan yang dipakai. Tugas yang diberikan sudah mencakup petunjuk, 

tujuan, serta pelajaran, dan evaluasi.
10

 

Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. Dalam 

pandangan lainnya, modul dimaknai sebagai seperangkat bahan ajar  yang 

disajikan secara sistematis, sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa 

fasilitator atau pendidik. Dengan demikian, sebuah modul harus dapat dijadikan 

bahan ajar sebagai pengganti fungsi pendidik. Jika pendidik mempunyai   fungsi   

menjelaskan   sesuatu,   maka   modul   harus   mampu menjelaskan sesuatu 

dengan bahasa yang mudah diterima pendidik sesuai dengan tingkat pengetahuan 

dan usianya
11

 

Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Proses pembelajaran mengenai 

suatu satuan tertentu adalah modul  yang disusun secara sistematis, operasional, dan 

terarah untuk digunakan oleh pendidik. 

                                                         
10

  Fahmi Idrus, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, (Surabaya : Greisinda Press), hal.448 
11

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: DivaPress, 2012), 

hal. 104 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat kita pahami bahwa modul pada 

dasarnya adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia 

mereka, agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantuan atau 

bimbingan minimal dari pendidik. 

a. Karakteristik Modul 

       Sebuah modul dapat dikatakan baik apabila disusun dengan memperhatikan 

karakteristik modul. Depdiknas memaparkan karakteristik modul sebagai 

berikut: 

1) Self instructional. Modul membuat peserta didik mampu belajar mandiri tanpa 

harus tergantung pada pihak. 

2) Self contained. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipelajari 

tersaji dalam satu modul yang utuh sehingga peserta didik dapat mempelajari 

materi pelajaran secara mandiri. 

3) Stand alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain 

atau tidak harus digunakan dengan media lain. 

4) Adaptive. Modul mampu mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada 

sehingga tidak terkesan ketinggalan jaman. 

5) User friendly. Setiap instruksi dan informasi yang terdapat dalam modul harus 

mudah digunakan oleh peserta didik. 
12
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Berdasarkan uraian terkait karakteristik modul yang telah dipaparkan di 

atas diketahui karakteristik modul yaitu  (1) self instructional, (2) self contained, 

(3) stand alone, (4) adaptive, dan (5) user friendly. Dengan memperhatikan 

karakteristik modul diharapkan proses penyusunan modul akan menghasilkan 

modul yang sesuai dengan standar. 

Sebuah modul harus memenuhi kriteria  minimal berisi tentang:
 13

  

1. Tujuan yang harus dicapai, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku 

yang spesifik sehingga keberhasilannya dapat diukur; 

2. Petunjuk penggunaan yakni petunjuk bagaimana peserta didik belajar modul; 

3. Kegiatan belajar, berisi tentang materi yang harus dipelajari oleh peserta 

didik; 

4. Rangkuman materi, yakni garis-garis besar materi pelajaran. 

5. Tugas dan latihan; 

6. Sumber bacaan, yakni buku-buku bacaan yang harus dipelajari untuk 

mempelajari untuk memperdalam dan memperkaya wawasan; 

7. Item-item tes, soal-soal yang harus dijawab untuk melihat keberhasilan 

peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran; 

8. Kriteria keberhasilan, yakni rambu-rambu keberhasilan peserta didik dalam 

memepelajari modul; 

9. Kunci jawaban. 
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  Sanjaya Media Komunikasi Pembelajaran. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hal. 

156 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebuah modul yang 

baik harus mencakup tujuan dan indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh 

peserta didik, petunjuk penggunaan pembelajaran pada modul, materi 

pembelajaran, rangkuman atau garis besar materi pembelajaran, tugas dan latihan 

sebagai evaluasi pembelajaran, soal-soal untuk mengevaluasi tingkat penguasaan 

materi pembelajaran peserta didik, dan kunci jawaban agar peserta didik dapat 

melihat kebenaran jawaban dari soal yang telah dikerjakan. Perkembangan dan 

pemanfaatkan kemajuan ICT khususnya pada penggunaan teknologi komputer, 

pembuatan bahan ajar dapat dibuat menjadi program interaktif karena gambar 

dan pesan dapat ditampilkan melalui tombol komputer.
14

Sedang menurut 

Pradirawilaga dkk Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah dapat 

bersifat tutorial dimana pembelajaran dapat diberikan latihan dan pengulangan, 

permainan dan simulasi.
15

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa bahan 

ajar cetak dapat dikembangkan menjadi program interaktif termasuk membuat 

modul interaktif berbasis komputer. Dikatakan interaktif karena pengguna akan 

mengalami interaksi dan bersikap aktif misal aktif memperhatikan gambar, 

memperhatikan film. Membuat modul interaktif dapat dibuat dengan 

menggunakan salah satu program software atau gabungan beberapa software 

komputer seperti Microsoft power point, authorware, micromedia captive, 

macromedia flash, cool audition, photo shop, movie maker, Learning Content 

                                                         
14

 Yusufhadi Miarso. Menyemai Benih Pendidikan. (Jakarta :kencana, 2009), hal. 490 
15

 Prawiradilaga. Mozaik Teknologi Pendidikan. (Jakarta :kencana, 2008), hal. 42 
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Development System (LCDS) dan lain-lain. Modul yang dihasilkan berupa teks, 

gambar, suara dan bahkan bisa digabungkan dengan video, film dan dilengkapi 

tombol-tombol interaktif, dan evaluasi interaktif. Modul ini dapat diakses dengan 

menggunakan komputer, dapat dikopi melalui flash disc, cd dan eksternal 

memory. Modul interaktif akan membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, 

simpel, mudah, indah dan menyenangkan. Bahkan pembelajaran dapat dilakukan 

dengan menembus ruang dan waktu. Dengan demikian modul interaktif bisa 

menjadi ekonomis dan praktis. Secara terminologi istilah modul interaktif masih 

terdapat perbedaan antara satu penulis dengan penulis lainnya namun 

mempunyai makna yang sama. 

“Dalam banyak hal, bahan ajar atau modul yang disusun secara manual 

tidak mampu mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi peserta 

diklat untuk secara mudah dan cepat mencapai kompetensi yang ingin 

dicapai, untuk itu perlu dikembangkan alternatif bahan ajar atau modul 

yang memungkinkan mengatasinya, antara lain dengan menggunankan 

video program dan modul multimedia interaktif.”
16

 

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa modul multimedia interaktif 

adalah modul yang dikembangkan dan dilengkapi dengan beberapa hasil dari 

program 12 software sehingga modul menjadi interaktif. Sesuai dengan pendapat 

di atas maka modul interaktif yang dimaksud pada penelitian ini adalah modul 

yang berbasis komputer dengan menggunakan LCDS sebagai tampilan utama 

yang memuat teks, gambar, suara, animasi, video dan film sesuai dengan 

kebutuhan serta dilengkapi dengan tombol-tombol interaktif. Modul Interaktif 
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 Cepi Riyana,  Pedoman Pengembangan Modul Multimedia Interaktif, (Bandung: Program P3AI 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), hal. 3 
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merupakan bahan pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan 

cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi/subkompetensi pelajaran yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya. 

b. Karakteristik Modul Interaktif 

Modul interaktif disamping memiliki karakteristik seperti pada buku cetak 

namun disisi lain memiliki karakteristik interaktif tersendiri yang tidak erdapat 

pada buku cetak. Semua ini berfungsi untuk memudahkan, meningkatkan 

motivasi dan efektifitas penggunaanya. Karakteristik modul interaktif yang 

berbeda dari modul biasa dapat dilihat dalam buku Pedoman Modul Multimedia 

Interaktif
17

 sebagai berikut : 

1) Representasi Isi 

2) Visualisasi dengan Multimedia (video, animasi, suara, teks, gambar) 

3) Menggunakan variasi yang menarik dan kualitas resolusi yang tinggi. 

4) Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi. 

5) Respon Pembelajaran dan Penguatan 

6) Dapat digunakan secara klasikal atau individual. 

c. Kriteria Modul Interaktif 

   Berdasarkan uraian di atas maka pengembangan modul interaktif 

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : 

 

                                                         
17

  Ibid., hal. 7 



30  
 

1) Daya coba tinggi 

2) Menumbuhkan kreatifitas peserta didik 

3) Visualisasi informasi yang besifat abstrak (tidak kasat mata) 

4) Mengatasi Keterbatasan ruang dan waktu 

5) Ada Stimulus – Respon 

6) Meningkatkan motivasi belajar peserta diklat 

7) Visualisasi relevan dengan materi 

8) Kemasan Modul Interaktif 

d. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Modul 

Penyusunan modul memiliki peranan penting dalam pembelajaran. 

Peranan penting ini meliputi fungsi, tujuan, dan manfaat modul. Tidak hanya 

dijadikan sebagai bahan mandiri, modul juga dapat digunakan sebagai alat bantu 

pendidik atau pengganti pendidik, sebagai alat evaluasi hasil belajar peserta didik 

terhadap penguasaan materi yang tersedia dalam modul. 

Modul yang disusun dengan baik dapat memberikan banyak keuntungan 

atau manfaat bagi peserta didik, seperti yang diungkapkan oleh Nasution yaitu
18

: 

1) Modul memberikan feedback yang banyak dan segera sehingga peserta didik 

dapat mengetahui taraf hasil belajarnya. Kesalahan dapat segera diperbaiki 

dan tidak dibiarkan begitu saja. 

2) Dengan penguasaan tuntas, sepenuhnya ia memperoleh dasar yang lebih 

mantap untuk menghadapi pelajaran baru. 

3) Modul disusun secara jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh peserta didik. 

Dengan tujuan yang jelas peserta didik dapat terarah untuk mencapai dengan 

segera. 
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 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar.(Jakarta: Bumiaksara, 2008). 

hal. 206 
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4) Pembelajaran yang membimbing peserta didik untuk mencapai sukses 

melalui langkah-langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi 

yang kuat untuk berusaha segiat-giatnya. 

Tujuan utama sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi 

pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga pendidik 

dalam mencapai tujuan secara optimal. Modul merupakan bahan ajar mandiri, 

para peserta didik dapat belajar secara individual yang memiliki manfaat yang 

dapat memberikan latihan dan evaluasi sebagai alat yang dapat mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran yang kesalahannya dapat 

langsung diketahui, tersusun atas materi yang menuntun peserta didik untuk 

penguasaan tuntas sesuai dengan kecepatan belajar serta dapat meningkatkan 

efisiensi pembelajaran di sekolah. Saat proses pembelajaran peserta didik tidak 

lagi berperan sebagai pendengar dan pencatat ceramah pendidik, tetapi mereka 

adalah pelajar yang aktif karena dapat mengurangi sifat pasif peserta didik. 

Dalam pembelajaran menggunakan modul, pendidik berperan sebagai pengelola, 

pengarah, pembimbing, fasilitator, dan pendorong aktivitas belajar peserta didik. 

e. Teknik Penulisan Modul 

Pembuatan modul yang inovatif dibutuhkan cara penyusunan yang dapat 

mengembangkan modul menjadi menarik dan menyenangkan sehingga 

memotivasi peserta didik untuk belajar dan menumbuhkan minat peserta didik 

dalam belajar. Hal awal yang harus diketahui dan dipahami dalam membuat 

modul adalah struktur dan kerangka modul. Sebaiknya dalam pengembangan 

modul dipilih struktur atau kerangka yang sederhana dan yang sesuai dengan 
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kebutuhan dan kondisi yang ada. Contoh penyusunan kerangka modul sebaiknya 

memilih struktur dan kerangka yang sederhana dan yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi yang ada. Kerangka modul umumnya tersusun sebagai 

berikut
19

 : 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Tinjauan Umum Modul 

Glosarium/Daftar Istilah 

I. PENDAHULUAN 

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

2. Deskripsi 

3. Waktu 

4. Prasyarat 

5. Petunjuk Penggunaan Modul 

6. Tujuan Akhir 

II.  ISI MODUL  

1. Tujuan 

2. Uraian Materi 

3. Latihan/Tugas 

4. Rangkuman 

5. Tes formatif 

6. Kunci jawaban tes formatif 

7. Umpan balik dan tindak lanjut 

8. Lembar kerja praktik (jika ada) 

Daftar Pustaka” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, kerangka modul dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Kata pengantar yang memuat informasi tentang peran modul dalam 

proses pembelajaran. 
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 Abdurahman, Apriliyawati, & Payudi. “Limitation of representation mode in learning gravitational 
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b. Daftar isi yang memuat kerangka modul dan dilengkapi dengan nomor 

halaman. 

c. Tinjauan umum modul yang menunjukkan kedudukan modul dalam 

keseluruhan program pembelajaran. 

d. Glosarium yang memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-

kata sulit dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan abjad. 

e. Pendahuluan yang memuat kompetensi inti, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dipelajari pada modul. Pada pendahuluan ini 

juga mendeskripsikan tentang ruang lingkup isi modul, jumlah waktu 

yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi yang menjadi target 

belajar, petunjuk penggunaan modul, tujuan akhir yang hendak dicapai 

peserta didik setelah menyelasaikan pembelajaran menggunakan modul, 

dan berisi tentang pertanyaan yang akan mengukur penguasaan awal 

peserta didik terhadap kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini. 

f. Pembelajaran, pada bagian pembelajaran mencakup sebagi berikut: 

1) Tujuan yang memuat kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam pembelajaran menggunakan modul. 

2) Uraian materi yang berisi tentang uraian pengetahuan/konsep/prinsip 

tentang kompetensi yang sedang dipelajari. 

3) Tugas atau latihan yang berisitugas yang bertujuan untuk penguatan 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari. 
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4) Rangkuman yang berisi ringkasan pengetahuan/konsep/prinsip yang 

terdapat pada uraian materi. 

5) Tes formatif yang berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi 

peserta didik dan pendidik untuk mengetahui sejauh mana penguasaan 

hasil belajar yang telah dicapai. 

6) Lembar kerja praktik yang berisi petunjuk atau prosedur percobaan 

suatu kegiatan praktikum yang harus dilakukan peserta didik dalam 

rangka penguasaan kemampuan psikomotorik. Isi lembar kerja antara 

lain: alat dan bahan yang digunakan, petunjuk tentang 

keamanan/keselamatan kerja yang harus diperhatikan, langkah kerja, 

dan gambar kerja (jika diperlukan) sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

7) Kunci tes formatif yang berisi jawaban pertanyaan dari tes yang 

diberikan pada setiap kegiatan pembelajaran dan evaluasi pencapaian 

kompetensi, dilengkapi dengan kriteria penilaian pada setiap item tes. 

8) Umpan balik dan tindak lanjut yang berisi informasi kegiatan yang 

harus dilakukan peserta didik berdasarkan hasil tes formatifnya. Peserta 

didik diberi petunjukseperti: ia berhasil dengan baik yaitu mencapai 

tingkat penguasaan 80% dalam tes formatif yang lalu, atau mengulang 

kembali kegiatan belajar tersebut bila penguasaan tes formatif di bawah 

80% dari skor maksimum. 
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g. Daftar pustaka yang memuat semua referensi/pustaka yang digunakan 

sebagai acuan pada saat penyusunan modul. 

Ada bermacam-macam batasan modul namun ada kesamaan pendapat 

bahwa modul merupakan paket kurikulum yang disediakan untuk peserta didik 

belajar mandiri.  

Di dalam sebuah modul harus memenuhi kriteria modul yang baik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sanjaya
20

, dalam sebuah modul minimal berisi 

tentang: 

1. tujuan yang harus dicapai, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku 

yang spesifik sehingga keberhasilannya dapat diukur; 

2. petunjuk penggunaan yakni petunjuk bagaimana peserta didik belajar 

modul; 

3. kegiatan belajar, berisi tentang materi yang harus dipelajari oleh peserta 

didik; 

4. rangkuman materi, yakni garis-garis besar materi pelajaran. 

5. tugas dan latihan; 

6. sumber bacaan, yakni buku-buku bacaan yang harus dipelajari untuk 

mempelajari untuk memperdalam dan memperkaya wawasan; 

7. item-item tes, soal-soal yang harus dijawab untuk melihat keberhasilan 

peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran; 

8. kriteria keberhasilan, yakni rambu-rambu keberhasilan peserta didik dalam 

memepelajari modul; 

9. kunci jawaban. 

Berdasarkan penjelasan dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

modul merupakan media instruksional sebagai sarana pembelajaran yang dibuat 

dengan tujuan peserta didik dapat belajar mandiri. Modul sebagai media 

pembelajaran akan sangat baik, karena modul merupakan satu paket media yang 

lengkap dan  mudah dalam penggunaannya. 

                                                         
20

 OpCit., hal. 156 
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C. Learning Content Development System (LCDS) 

Banyak pilihan media pembelajaran untuk digunakan dalam proses belajar 

mengajar salah satu produk ilmu teknologi yang bisa dijadikan untuk 

mengembangkan media pembelajaran adalah Learning Content Development 

System (LCDS).  

“LCDS merupakan perangkat lunak untuk pembuatan konten pembelajaran 

yang berkualitas tinggi, interaktif, dan dapat diakses secara online/offline. 

LCDS memungkinkan setiap orang dalam komunitas atau organisasi tertentu 

untuk menerbitkan e-Learning dengan menggunakan LCDS secara mudah 

dengan konten yang dapat disesuaikan, interaktif activity, kuis, games, ujian, 

animasi, demo, dan multimedia lainnya.”
21

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa LCDS merupakan 

software pembelajaran menghasilkan perangkat pembelajaran yang interaktif 

digunakan untuk pendidik dan peserta didik yang dapat berupa kuis, permainan, 

penilaian, animasi, demo, dan multimedia lainnya. 

Membuat modul elektronik memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti agar 

modul yang dibuat hasilnya baik. Tahapan-tahapan dalam pembuatan modul 

menggunakan Learning Content Development System (LCDS) berdasarkan situs 

resmi Microsoft adalah: 

1. Mengatur struktur course. 

2. Memilih template untuk setiap topik yang telah ditentukan. 

3. Menulis materi atau konten yang dibuat dan ditampilkan. 

                                                         
21

 Dani R Taufani and Mohamad Iqbal, “Membuat Konten E-Learning Dengan Microsoft Learning 

Content Development System,” 2011. 
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4. Mengunggah gambar, video, audio, link, atau file-file yang ditampilkan. 

5. Membuat perubahan yang diinginkan, kemudian menyimpan course yang telah 

dibuat. 

Aplikasi Learning Content Development System (LCDS) yang dijelaskan oleh 

Taufani dan Iqbal memiliki beberapa keunggulan, antara lain
22

: 

1. Mengembangkan dan mem-publish konten dengan cepat, tepat waktu, dan relevan. 

2. Memberikan konten web yang sesuai dengan SCORM 1.2 dan dapat di host dalam 

sebuah learning management system. 

3. Upload atau publish konten yang ada. 

4. Dapat membuat rich e-Learning content yang berbasiskan silverlight secara 

mudah. 

5. Mengembangkan struktur pelatihan dan dengan mudah mengatur ulang setiap saat. 

6. Mengembangkan modul pembelajaran yang dilengkapi dengan animasi, gambar, 

video. 

Berdasarkan pendapat diatas, dalam pembuatan modul menggunakan Learning 

Content Development System (LCDS) yaitu: 

1. Membuat struktur course. 

2. Memilih topik atau materi pelajaran yang akan dibuat modul, dan memilih 

template untuk topik yang telah ditentukan. 

3. Menulis materi pelajaran yang telah ditentukan di kolom yang tersedia untuk 

selanjutnya dapat ditampilkan. 

                                                         
22

 Taufani dkk, OpCit, h. 4 
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4. Mengunggah gambar, video, audio, link, atau file-file yang ingin ditampilkan 

agar modul lebih lengkap dan tidak monoton. Apabila ada kesalahan course, 

dapat diubah sesuai dengan keinginan serta course yang telah dibuat kemudian 

diperbaiki dan dapat disimpan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa Learning Content 

Development System (LCDS) adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan 

oleh microsoft yang digunakan untuk pembuatan konten pembelajaran berkualitas 

tinggi dan interaktif  yang berisi interaktif activity, kuis, games, ujian, animasi, 

demo, dan multimedia lainnya. Adanya e-modul menggunakan program Learning 

Content Development System (LCDS) memudahkan peserta didik memahami 

suatu konsep pembelajaran matematika menyelesaikan masalah matematika, dan 

menjadikan modul pembelajaran interaktif ini sebagai sumber belajar mandiri 

yang dapat digunakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

 

D. Penelitian yang  Relevan 

Hasil dari penelitian sebelumnya mengembangkan kemampuan koneksi 

matematis melalui Buku Ajar Elektronik Interaktif (BAEI) yang Terintegrasi Nilai-

Nilai Keislaman.
23

 Penelitiannya terbukti secara signifikan dapat meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa, selaian itu pengintegrasian nilai keislaman 

menambah pengetahuan siswa tentang praktek ibadah yang benar. Selain itu 

                                                         
23

 Nanang Supriadi, “Mengembangkan Kemampuan Koneksi Matematis Melalui Buku Ajar 

Elektronik Interaktif (BAEI) Yang Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 6, no. 1 (2015): 63–73. 
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penelitian lainnya yaitu mengembangkan media pembelajaran berbantuan web 

dengan pendekatan etnomatematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar.
24

 

Penelitian ini menghasilkan respon kepuasan perserta didik terhadap media 

pembelajaran yaitu “baik”. Penelitian selanjutnya yaitu mengembangkan modul 

interaktif menggunakan learning content development system pada materi listrik 

dinamis.
25

 Hasil uji eksternal memperlihatkan produk modul interaktif dinilai 

menarik, mudah digunakan, dan bermanfaat bagi siswa sebagai sumber belajar 

konsep listrik dinamis. Hal ini dapat dilihat dari skor kualitas ke- menarikan modul 

interaktif mencapai 3,14. Dari skor tersebut dapat kita ketahui bahwa produk modul 

dengan software LCDS dengan kreteria “Menarik”. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti disini selain menggunakan 

software LCDS, peneliti juga mengkombinasi dengan software I-Spring. 

Keunggulan mengkombinasi dengan software I-Spring yaitu membuat lebih 

praktis pada bagian evaluasi, sebab peserta didik dapat mengerjakan evaluasi 

langsung di dalam e-modul serta berkesempatan memilih nomor yang mudah 

terlebih dahulu untuk dikerjakan. 

 

 

 

                                                         
24

 Ayu Ulan Sari, Farida, Et. Al., “Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Web Dengan 

Pendekatan Etnomatematika Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar,” In Prosiding Seminar 

Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika 1, no. 1 (2017): 209–14. 
25

 Dony Sugianto et al., “Modul Virtual : Multimedia Flipbook Dasar Teknik Digital,” Invotec IX, no. 2 

(2013): 101–16. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Pada suatu penelitian maka perlu adanya kerangka pemikiran agar 

pemahaman peneliti terarah dengan baik dan memberikan pemahaman akan alur 

penelitian pada pembaca. 

Peran pendidik dalam pembelajaran konvensional lebih mendominasi 

dibanding peserta didik. Peserta didik adalah penerima informasi secara pasif. 

Penyampaian materi masih menggunakan metode ceramah sehingga 

memungkinkan peserta didik menjadi jenuh, bosan, dan memiliki motivasi rendah.  

Bahan ajar dalam proses pembelajaran tentunya dibutuhkan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, agar lebih mudah diterima oleh peserta didik. 

Bahan ajar yang digunakan sekarang ini tidak terbatas hanya papan tulis, alat 

praktikum dan buku-buku pelajaran, tetapi telah berkembang menggunakan sarana 

yang lebih mudah dengan mengikuti teknologi yang semakin hari semakin 

berkembang. 

Komputer sebagai salah satu media pembelajaran telah banyak dikembangkan 

oleh para pendidik untuk menjadi bahan ajar yang efisien. Dengan memanfaatkan 

komputer dapat ditampilkan materi pelajaran dalam bentuk tulisan, gambar, suara, 

gambar bergerak/film, yang dapat memberikan stimulant pada peserta didik untk 

lebih memahami materi pembelajaran tersebut. 

Akan tetapi banyak dijumpai para pendidik yang menguasai materi 

pembelajaran, tetapi tidak dapat menghadirkan banyak materi pembelajaran tersebut 

dengan menggunakan bahan ajar elektronik. Perlunya suatu program atau bentuk 
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bahan ajar dengan berbantu software komputer yang mudah digunakan dan dipakai 

sebagai bahan ajar elektronik yang efektif oleh pendidik dan peserta didik, agar 

dapat dihadirkan materi pembelajaran dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar 

bergerak/film. 

Modul pembelajaran yang menuntun peserta didik untuk belajar secara 

mandiri dapat dibuat melalui program Learning Content Development System 

(LCDS). Program Learning Content Development System (LCDS) memiliki 

keunggulan untuk membuat modul yang dilengkapi dengan teks, gambar, kegiatan 

interaktif, kuis, animasi, demo, dan multimedia lainnya untuk membuat modul 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariatif. 

Modul pembelajaran menggunakan LCDS juga dapat digunakan secara 

berkelompok ataupun mandiri oleh peserta didik. Setelah pembelajaran 

menggunakan modul pembelajaran berbantu Learning Content Development 

System (LCDS) selesai, maka dilakukan tes evaluasi untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik. Berdasarkan nilai tes evaluasi tersebut pula maka dapat diketahui 

kemenarikan produk modul pembelajaran menggunakan Learning Content 

Development System (LCDS) dalam meningkatkan pembelajaran materi pola 

bilangan. 

Adapun kerangka pemikiran pada pengembangan bahan ajar yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut:  
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ANALYSIS 

1. Bahan ajar yang digunakan pendidik  

2. Pengembangan bahan ajar yang pernah dilakukan pendidik  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Research and Development adalah 

metode penelitian yang dihasilkan untuk menghasilkan produk. Produk yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah bahan ajar yang berupa e-modul matematika 

dengan Learning Development System (LCDS) pada  materi pola bilangan SMP 

Kelas VIII. 

 

B. Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian ADDIE. Fungsi dari model ADDIE adalah 

menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program 

pembelajaran yang efektif, dinamis dan dan mendukung kinerja pembelajaran itu 

sendiri.
1
 Model ini terdiri dari lima tahapan, yaitu Analysis, Design, Development 

or Production, Implementation or Delivery, and Evaluation yang disajikan dalam 

gambar di bawah ini. 

                                                             
1
  Yusuf Bilfaqih, Esensi Penyusunan Materi Pembelajaran (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2009) hal.10 
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Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model ADDIE 

 

1. Analisis (Analysis)  

 Kegiatan pada tahapan ini adalah menganalisis kebutuhan terhadap bahan 

ajar yang akan dikembangkan, sehingga nantinya produk yang dikembangkan 

sesuai dan memenuhi kebutuhan sasaran. Proses analisis yang dilakukan adalah 

analisis bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi yang didasarkan pada 

kebutuhan, kurikulum, dan karakteristik peserta didik sebagai sasaran.  

Analisis situasi dan kondisi dilakukan dengan survey di SMPN 24 Bandar 

Lampung. Dipilih sekolah tersebut dengan harapan keterlaksanaan penggunaan 

bahan ajar modul ini dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik di SMPN 24 

Bandar Lampung pada kelas VII. Penelitian awal dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pendidik matematika dan membagikan angket kepada peserta 

didik pendidik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan-
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permasalahan yang terjadi di sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran 

matematika. 

a. Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada 

dilapangan sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar berupa modul 

elektronik dengan Learning Development System (LCDS).  

b. Analisis kurikulum  

Pada tahap awal, peneliti menganalisis kurikulum yang berlaku pada 

pembelajaran di SMPN 24 Bandar Lampung. Peneliti menganalis standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pengembangan 

modul. Hasil analisis ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan modul.  

c. Analisis karakteristik peserta didik  

Perbedaan karakter yang ada pada peserta didik merupakan hal yang wajar 

dan tentunya sangat perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Modul sebagai 

bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harus dikembangkan dengan 

memperhatikan karakter peserta didik sehingga sesuai dengan peserta didik. 

Karakterisitik peserta didik yang perlu di perhatikan antara lain kemampuan 

akademik individu, fisik, motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, 

pengalaman belajar sebelumnya, dsb. Analisis karakteristik tersebut, peneliti 

akan menyesuaikan isi modul sesuai dengan karakteristik peserta didik. 
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2. Tahap Perencanaan (Design)  

Tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan (design), ibarat 

bangunan maka sebelum dibangun harus ada rancang bangun diatas kertas 

terlebih dahulu. 

3. Tahapan Pengembangan (Development)  

Pada tahapan ini peneliti mengonkretkan hasil perencanaan pada tahapan 

design. Rancangan produk yang telah dikonsep kemudian dikembangkan dengan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut.  

a. Penulisan draft  

Penulisan draft modul disesuaikan dengan kerangka modul yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian dengan memperhatikan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1) Berbentuk media elektronik yang terdiri atas komponen cover, petunjuk 

penggunaan modul, peta konsep, isi materi, soal evaluasi, kunci jawaban, 

dan daftar pustaka.  

2) Ditampilkan dengan layout (tampilan) sesuai dengan desain tampilan modul 

yang telah ditentukan pada tahap desain. Selama proses penyusunan modul 

dosen pembimbing memberikan masukan-masukan, sehingga akhirnya 

modul tersebut dinyatakan siap untuk divalidasi oleh ahli materi dan ahli 

media.  

b. Memvalidasikan modul kepada ahi materi dan ahli media Modul harus 

dinyatakan valid dan layak oleh ahli-ahli tersebut sebelum diimplementasikan 
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dalam pembelajaran. Data hasil evaluasi dari ahli materi, ahli media dan ahli 

Bahasa selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat kevalidan modul dan 

revisi yang perlu dilakukan berdasarkan masukan dan saran dari ahli-ahli 

tersebut. Setelah penulisan draft modul, tahapan dilanjutkan dengan 

penyuntingan draft modul. Tahapan ini terdiri dari kegiatan editing dan 

penilaian yang dilakukan oleh tim ahli. Modul yang telah disusun 

dikonsultasikan secara berkala dan kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh 

ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Beberapa aspek kebahasaan secara 

menyeluruh serta bentuk, tata letak, pilihan warna komponen penyusunnya. 

c. Revisi berdasarkan hasil penyuntingan, peneliti melakukan revisi sesuai 

kekurangan modul. Setelah modul dinyatakan layak, selanjutnya dilakukan 

proses pengolahan naskah atau produksi. 

4. Implementasi (Implementation)  

Setelah modul dinyatakan valid dan layak, maka bahan ajar berupa e-modul 

ini digandakan sebanyak jumlah yang dibutuhkan dan kemudian 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Uji coba ini 

dilakukan dengan cara peserta didik menggunakan modul tersebut untuk 

mempelajari materi Pola Bilangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan 

pengisian angket yang dilakukan oleh peserta didik yang telah menggunakan 

modul. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan peserta didik mengenai 

kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan e-modu berbasis LCDS. 
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5. Evaluasi (Evaluation)  

Berdasarkan tahapan implementasi, modul perlu dievaluasi. Evaluasi 

diperoleh dari angket peserta didik, wawancara pendidik, dan catatan lapangan. 

Pada tahap evaluasi dilakukan revisi akhir terhadap produk yang dikembangkan 

berdasarkan masukan peserta didik yang diberikan selama tahap implementasi 

karena mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan pada modul matematika 

tersebut. Berdasarkan keseluruhan proses, maka modul yang dikembangkan 

diharapkan layak digunakan untuk pembelajaran matematika karena telah 

memenuhi aspek kualitas yang ditinjau dari segi kelayakan isi, bahasa, kegrafisan 

dan kesesuaian dengan aspek kepraktisan. 

 

C. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian pengembangan ini adalah di SMPN 24 Bandar 

Lampung. SMPN 24 Bandar Lampung beralamat di Jl. H. Endro Suratmin, Kota 

Bandar Lampung. 

  

D. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan analisis kebutuhan sehingga 

dapat menjawab kesenjangan antara keadaan yang seharusnya (ideal) dengan 

kenyataan yang ada (realita). Penelitian pendahuluan dilakukan dengan 2 

macam assessment yaitu wawancara dan angket. Wawancara ditujukan 

kepada pendidik dan angket ditujukan kepada pendidik matematika di 
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SMPN 24 Bandar Lampung. Wawancara terhadap pendidik dilakukan 

dikarenakan pendidik yang kapasitasnya tahu mengenai kondisi nyata proses 

belajar mengajar dari setiap kelas yang diajarkan. Kesenjangan antara 

keadaan ideal dan realita disebutkan tercipta dan ini yang menjadi acuan 

untuk mengembangkan modul elektronik pada materi pola bilangan. 

2. Perencanaan Pengembangan Modul  

Pengembangan bahan ajar berupa modul elektronik difokuskan 

dalam mengetahui kualitas tahapan mengembangkan modul elektronik yang 

layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi Pola Bilangan 

serta untuk mengetahui validitas modul elektronik tersebut. Modul 

elektronik yang dikembangkan menggunakan software yang menstimulasi 

audio dan visual peserta didik dalam memahami salah satu bagian dari 

materi pembelajaran matematika yaitu pola bilangan. Modul elektronik yang 

dikembangkan mencakup materi pola bilangan yang dikemas semenarik 

mungkin dengan menggunakan Learning Content Development System. 

Pakar yang terlibat dalam pengembangan Modul elektronik ini akan selalu 

memantau serta menilai sampai sejauh mana efektifitas Modul elektronik ini 

agar selalu terkontrol dalam memenuhi tujuan dari dikembangkannya Modul 

elektronik ini. 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Modul 

Modul elektronik yang dikembangkan melewati beberapa prosedur, 

yaitu berawal dari melakukan analisis peserta didik dengan cara  mengetahui  
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karakteristik umum. Materi pola bilangan hanya disampaikan dengan metode 

ceramah serta kurangnya pemanfaatan TIK. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran khususnya materi pokok pola bilangan perlu digunakan media 

pembelajaran berorintasi TIK yang dapat membuat peserta didik lebih 

memahami dan  meningkatkan  penguasaan konsep peserta didik . 

Menyusun instrumen validasi Modul untuk para ahli (ahli materi, 

ahli bahasa, dan ahli media) guna  mengetahui  produk yang dihasilkan 

sudah layak atau masih perlu dilakukan perbaikan selanjutnya melakukan 

validasi Modul elektronik oleh para ahli. Para ahli akan menilai beberapa 

aspek yang diharuskan untuk dimiliki oleh Modul elektronik yang 

dikembangkan seperti penilaian ahli materi berdasarkan Aspek Kelayakan 

Isi, Aspek Kelayakan Penyajian. Ahli bagasa menilai Aspek Kelayakan 

Bahasa. Ahli media menilai modul elektronik yang dikembangkan 

berdasarkan indikator artistik dan estetika, indikator kemudahan navigasi, 

dan indikator fungsi keseluruhan. 

Tahapan selanjutnya pengembangan Modul elektronik berbantu 

software LCDS akan diberikan masukan oleh para pakar mengenai bagian 

yang perlu direvisi sehingga sejak awal para pakar sudah terlibat dalam 

pengembangan modul elektronik. Dilanjutkan pada uji coba kepada 

kelompok kecil setelah diberikan masukkan revisi oleh para ahli. Hasil dari 

uji kelompok kecil adalah validasi uji keterbacaan dan tingkat kesulitan, 
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data ini akan di analisis sehingga diperoleh informasi  tentang  valid  atau  

tidaknya  bahan ajar  yang dikembangkan. 

4. Implementasi Modul 

Modul elektronik elektronik berbantu software LCDS pada materi 

pola bilangan diimplementasikan pada peserta didik di SMPN 24 Bandar 

Lampung kelas VII. Adapun uji coba yang dilakukan pada tahap 

implementasi yaitu uji kemenarikan. E-Modul yang dikembangakan akan 

diuji pada skala kelompok besar untuk melihat ketertarikan peserta didik 

sehingga peserta didik bisa menilai apakah modul elektronik tersebut 

menarik atau tidak. Kegiatan selanjutnya adalah pengisian angket yang 

dilakukan oleh peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik mengenai kemenarikan penggunaan modul 

elektronik tersebut. 

E. Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan agar 

data yang diperoleh benar-benar akurat, relevan dan dapat digunakan dengan 

tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan. 

a. Instrumen Pengumpulan Data 

1) Lembar Validasi Materi 

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi media 

pembelajaran pola bilangan menggunakan Modul elektronik. Masing-
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masing aspek ini dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar 

validasi ini diisi oleh ahli materi, lembar tersebut mengadopsi dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dimodifikasi sesuai 

kebutuhan. 

2) Lembar Validasi Media 

Lembar  validasi media berisi tampilan media pembelajaran  pola 

bilangan menggunakan modul elektronik. Masing-masing aspek ini 

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini diisi 

oleh ahli media, lembar tersebut mengadopsi dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

3) Lembar Validasi Pendidik 

Lembar validasi pendidik berisi tentang kelayakan isi, tampilan media, 

dan kualitas teknis media pembelajaran  pola bilangan menggunakan 

modul elektronik untuk digunakan sebagai media pembelajaran peserta 

didik di SMPN 24 Bandar Lampung. Lembar tersebut mengadopsi dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dimodifikasi sesuai 

kebutuhan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari; 

wawancara dan angket atau kuesioner. 

1) Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data saat peneliti 

melakukan studi pendahluan untuk menemukan permasalahan yang 



53 

 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan juga untuk 

mengetahui data awal dalam penelitian dan informasi yang diperoleh 

digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan modul materi pola 

bilangan.  

2) Angket (Kuesioner), angket dalam bentuk kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba modul. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang paling menentukan untuk menyusun 

dan mengolah data yang terkumpul dalam penelitian agar dapat dipertanggung 

jawabkan. Data yang diperoleh harus disusun dan diolah sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil 

validasi media pembelajaran. Adapun  analisis  data  kualitatif  diperoleh  dari  

hasil  observasi  dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh baik data verbal 

maupun data non verbal, termasuk data observasi yang berupa angka akan diolah 

menggunakan rumus atau aturan yang telah ditetapkan untuk memperoleh 

kuantitatif. 
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a. Validasi Instrumen 

Validitas instrumen dinilai oleh ahli peneliti untuk melihat tingkat 

kevalidan instrumen yang akan digunakan para ahli untuk menilai materi dan 

media yang dikembangkan peneliti. 

b. Validasi Materi dan Media Pembelajaran Produk 

1) Hasil penilaian para ahli materi dan media pembelajaran yang masih 

dalam bentuk huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan yang dapat 

dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Skala Kelayakan Media Pembelajaran 

 
 

 

 

2) Menghitung persentase kelayakan dari setiap aspek dengan rumus: 

               Rumus Skala Likert
2
 

 

Keterangan: 

Smax = Skor maksimal 

∑ S  = Jumlah skor 

Xi    = Nilai kelayakan angket tiap aspek 

3) Menghitung persentase rata-rata seluruh responden: 

                                                             
2
  Ibid., hal. 137 

Kategori Skor 

Sangat Layak 4 

Layak 3 

Kurang Layak 2 

Tidak Layak 1 
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 Keterangan: 

 x = Rata-rata akhir 

 xi = Nilai kelayakan angket tiap aspek 

n = Banyaknya pernyataan 

4) Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang 

sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel 3.2 

        Tabel 3.2 

Skala Kelayakan Media Pembelajaran 

 

 

D

 

 Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat melihat 

persentase hasil penilaian layak atau tidak produk untuk dijadikan sebagai 

bahan ajar. 

c. Validasi pada Peserta Didik 

Teknik analisis data memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengubah hasil penilaian peserta didik yang masih dalam bentuk huruf 

diubah menjadi skor dengan ketentuan sesuai dengan tabel 3.1 

2) Menghitung persentase kelayakan dari setiap peserta didik dengan rumus: 

Rata-rata Kriteria Kelayakan Keterangan 

3,26 – 4,00 Valid / Layak digunakan (Tidak revisi) 

𝟐,𝟓𝟏 – 3,25 Cukup valid / Layak digunakan (Revisi sebagian) 

𝟏,𝟕𝟔 – 2,50 Kurang Valid / Layak digunakan (Revisi sebagian dan pengujian 

ulang materi) 

𝟏,𝟎𝟎 – 1,75 Tidak Valid / Layak digunakan (Revisi total) 
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Rumus Skala Likert
3
 

 
Keterangan: 

            Smax = Skor maksimal 

           ∑ S  = Jumlah skor 

Xi    = Nilai kelayakan setiap peserta didik 

3) Menghitung persentase rata-rata seluruh peserta didik dengan rumus: 

 

Keterangan: 

  x = Rata-rata akhir 

  xi = Nilai kelayakan setiap peserta didik 

n = Banyaknya peserta didik 

4) Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang 

sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel 3.2 

 

                                                             
3
 Ibid., hal. 137 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

  Hasil utama dari penelitian pengembangan telah dilakukan di SMP Negeri 

24 Bandar  Lampung adalah modul elektronik dengan memanfaatkan program 

berupa microsoft LCDS v 2.8 yang sudah divalidasi oleh para ahli, praktisi 

pendidikan serta telah diuji coba dengan peserta didik. Berikut ini adalah langkah-

langkah yang digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. 

1. Analisis (Analysis) 

     Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan sebagai pedoman dan 

pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar matematika. Analisis yang 

dilakukan meliputi analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis 

karakteristik peserta didik. 

a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada 

di SMP Negeri 24 bandar Lampung. Hasil analisis kebutuhan di SMP Negeri 

24 Bandar Lampung yaitu tersedianya lap komputer yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran, sehingga 

memungkinkan sekali jika peneliti mengembangkan bahan ajar berupa e-

modul berbasis LCDS. 
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b. Analisis Kurikulum 

Peneliti menganalisis kurikulum yang berlaku pada pembelajaran di SMPN 

24 Bandar Lampung. Peneliti menganalis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pengembangan modul. Hasil 

analisis di SMPN 24 Bandar Lampung yakni sekolah sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Hasil analisis ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 

untuk mengembangkan modul. 

c. Analisis Karakteristik Peserta didik 

Hasil wawancara dengan pendidik yaitu kurangnya antuasias peserta didik, 

sehingga menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang tidak 

penting. Hal itu dapat diketahui saat pendidik menjelaskan materi, beberapa 

peserta didik ada yang berbincang dengan teman lainnya dan tidak memiliki 

semangat belajar. Perbedaan karakter yang ada pada peserta didik 

merupakan hal yang wajar dan tentunya sangat perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran. Modul sebagai bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran harus dikembangkan dengan memperhatikan karakter peserta 

didik sehingga sesuai dengan peserta didik. Karakterisitik peserta didik yang 

perlu di perhatikan antara lain kemampuan akademik individu, fisik, 

motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, pengalaman belajar 

sebelumnya, dsb. Analisis karakteristik tersebut, peneliti akan menyesuaikan 

isi modul sesuai dengan karakteristik peserta didik. 
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2. Design (Tahap Perancangan) 

a. Penyusunan Kerangka pada Bahan Ajar 

Penyusunan ini berupa desain tampilan bahan ajar yang meliputi: 

1) Bagian intro (pembuka) 

Bagian intro (pembuka) terdiri dari 2 content. Content yang pertama yaitu 

cover berisi tulisan “E-Modul Matematika Pola Bilangan Berbasis 

LCDS”. Sedangkan content yang kedua berisi petunjuk penggunaan 

modul. 

2) Bagian isi modul (materi) 

Pada bagian isi modul berisi peta konsep materi pola bilangan, serta KI, 

KD, dan Tujuan Pembelajaran yang harus dicapai kemudian dilanjutkan 

materi pola bilangan. Tampilan yang pertama menjelaskan ilustrasi dari 

pola bilangan.. Pada materi pola bilangan berisi macam-macam pola 

bilangan yang terdiri dari pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, video 

pola bilangan ganjil dan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan 

persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga pascal, pola 

bilangan Fibonacci, pola bilangan pangkat tiga, pola bilangan aritmatika, 

dan pola bilangan geometri dengan disertai contoh soal pada setiap sub 

materi, dilanjutkan dengan rangkuman, dan uji kompetensi. 

3) Bagian penutup 

Pada bagian ini terdiri dari kunci jawaban, referensi dan cover belakang. 
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Gambar 4.1 Bagan Penyusunan Kerangka Bahan Ajar 

 

 

b. Perancangan Penyajian Materi 

Penyajian materi dalam bahan ajar ini sesuai dengan KI dan KD  

yang telah ditetapkan. Materi yang akan ditampilkan diambil dari buku 

paket panduan dari sekolah dan dari sumber-sumber yang relevan. 

c. Perancangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan berupa angket (kuesioner) yang disusun 

untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah dibuat. Penyusunan instrumen 

dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang disesuaikan dengan tujuan 

masing-masing angket. Instrumen tersebut diantaranya angket evaluasi oleh 

ahli media, ahli materi dan ahli bahasa. Angket tersebut diberikan kepada 

para ahli ketika mereview bahan ajar sebelum diujicobakan di lapangan. 

Pembukaan 

Cover Petunjuk Penggunaan Modul 

Bagian isi modul (materi) 

Peta Konsep KI, KD, dan Tujuan 

Pembelajaran 

Penutup 

Referensi Cover Belakang 
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Sedangkan angket setelah ujicoba diberikan kepada praktisi pendidikan dan 

peserta didik berupa angket respon terhadap media. 

Setelah dilakukan tahap perancangan, selanjutnya dilakukan evaluasi. 

Kerangka dalam bahan ajar ini meliputi bagian intro (pembuka), bagian isi 

modul (materi) dan bagian penutup. Pembuatan modul elektronik ini 

mengunakan Learning Content Development System. 

Instrumen penilaian kualitas produk yang telah dikembangkan berupa 

angket daftar isian (check list) untuk ahli materi, ahli media, ahli bahasa, 

praktisi pendidikan serta peserta didik. Perancangan instrumen penilaian 

diawali dengan penyusunan kisi-kisi angket dan selanjutnya disusun angket 

penilaian yang akan diberikan kepada para ahli, praktisi pendidikan untuk 

mengetahui kualitas produk. Serta angket untuk peserta didik untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap bahan ajar yang telah 

dikembangkan. 

3. Development (Tahap Pengembangan) 

Sebelum ada modul elektronik, pendidik di SMPN 24 Bandar Lampung 

hanya menggunakan buku cetak yang di sediakan di perpustakaan. Lab 

komputer tidak pernah di manfaatkan dalam proses pembelajaran matematika. 

Peserta didik hanya dibiasakan dengan buku cetak saja. 

Pada tahap ini modul elektronik mulai dibuat berdasarkan rancangan 

pembuatan pada tahap design. Modul elektronik ini dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Learning Content Development System dari bagian 
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pembuka sampai penutup serta digunakan sebagai aplikasi I-Spring untuk 

membuar kuis uji kompetensi. 

a. Pembuatan E-Modul 

1) Bagian intro (pembuka) 

        
Gambar 4.2 

Tampilan Intro pada Content Pertama 

 Bagian intro, peneliti mengembangan cover yang sudah dikonsep pada 

tahan design. Peneliti mengembangkan design cover pada bagian 

pembukaan ini menggunakan software coreldrawn. 

 
Gambar 4.3 

Tampilan Intro pada Content Kedua 
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Tampilan pada content kedua yaitu petunjuk menggunaan modul. pengembangan 

design pada bagian ini, peneliti menggunakan software power point 2016 upaya 

mudah memadupadankan baground dengan cover. 

2) Bagian isi modul (materi) 

Tampilan pada materi peneliti menggunakan software power point 2016 unutk 

mengembangkan konsep pada tahap design upaya mudah memadupadankan 

baground dengan cover. 

 

 
Gambar 4.4 

Tampilan Peta Konsep Pola Bilangan 
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Gambar 4.5 

Tampilan Materi Pola Bilangan 

 

3) Bagian penutup 

Gambar 4.6 

Tampilan Cover Penutup 

 

Bagian penutup, peneliti mengembangan cover belakang yang sudah 

dikonsep pada tahan design. Peneliti mengembangkan design cover 

belakang pada bagian penutup ini menggunakan software coreldrawn. 
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 Setelah proses pembuatan modul elektronik ini selesai, modul ini 

dilakukan review oleh para ahli dan praktisi pendidikan yang akan menilai 

kualitas modul. Dalam angket tersebut disediakan pula bagian isian untuk 

memberi komentar dan saran perbaikan. Dari hasil pengisisan angket 

tersebut akan diperoleh saran untuk melakukan revisi terhadap e-modul. 

b. Hasil Evaluasi Validator 

Adapun hasil review dari ahli media, ahli materi dan ahli bahasa 

berupa saran, kritik, bentuk kesalahan beserta saran perbaikannya dapat 

diperinci sebagai berikut: 

 

1) Evaluasi ahli media 

Tabel 4.1 

Evaluasi Ahli Media I 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Pembuka 
Warna cover jangan 

terlalu pekat. 

Sebaiknya cover 

didesain kan lagi 

menggunakan 

coreldraw. 

2. Materi 

Hilangkan lambang 

tombol yang tidak 

memiliki fungsi pada 

video. 

Sebaiknya 

hilangkan 

lambang tombol 

menggunakan 

paint. 
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3.  
Evaluasi 

(Uji Kompetensi) 

Tambahkan nomor 

soal, dan setting waktu 

pengerjaan soal  

Sebaiknya di 

setting ulang kuis 

uji kompetensinya 

agar lebih praktis 

menggunakan 

 I-Spring 

      Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Media 

2) Evaluasi ahli materi 

a) Evaluasi ahli materi I 

Tabel 4.2 

Evaluasi Ahli Materi I 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Materi 

Ketidaksesuaian 

gambar dengan 

ilustrasi materinya. 

Diperbaiki sesuai 

dengan materinya 

agar gambarnya 

tepat 

      Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 

Revisi yang dilakukan adalah menyesuaikan gambar dengan 

ilustrasi pada materi. Revisi dilakukan karena menurut ahli materi I, 

gambar tidak sesuai dengan ilustrasi materi sehingga nantinya akan 

membingungkan peserta didik membayangkan ilustrasi tersebut. 

b) Evaluasi ahli materi II 

Tabel 4.3 

Evaluasi Ahli Materi I 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Materi 
Penulisan simbol 

matematika 

Ubah penulisan simbol 

matematika dengan 

menggunakan equation. 

2. Penutup Belum ada profil Beri keterangan profil 
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penulis E-Modul penulis ada cover 

belakang 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 

c) Evaluasi Praktisi Pendidikan 

Tabel 4.4 

Evaluasi Praktisi Pendidikan 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Isi 

Soal pada uji 

kompetensi 

ditambahkan dan 

sesuaikan dengan 

materi. 

Sebagainya soal pada 

uji kompetensi 

ditambah dan 

disesuaikan dengan 

materi . 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 

3) Evaluasi ahli Bahasa 

Tabel 4.5 

Evaluasi Ahli Bahasa 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Isi Typo  

Selalu terapkan penggunaan 

Ejaan Bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar 

             Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Bahasa 

c. Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 1 

1) Penilaian Angket Validasi Ahli Materi 

Hasil data uji ahli materi tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.6, dan form 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.6 

Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

validator 

1 

validator 

2 

validator 

3 

1 Kesesuaian materi 
 

10 9 10 
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Skor Maksimal 12 12 12 

 

3,3 3 3,3 

  3,2 

Kriteria valid 

2 Keakuratan 

materi 
 

14 11 13 

Skor Maksimal 16 16 16 

 

3,5 2,75 3,25 

  3,1 

Kriteria valid 

3 Kemutakhiran 

materi 
 

10 9 10 

Skor Maksimal 12 12 12 

 

2,5 3 3 

  2,8 

Kriteria Cukup valid 

4 Mendorong 

Keingintahuan 
 

8 7 6 

Skor Maksimal 8 8 8 

 

4 3,5 3 

  3,5 

Kriteria valid 

5 Teknik penyajian 

 3 3 3 

Skor Maksimal 4 4 4 

 3 3 3 

  3 

Kriteria valid 

6 

Pendukung 

Penyajian 

 23 26 21 

Skor Maksimal 28 28 28 

 3,3 3,7 3 

   3,3 

 Kriteria valid 

   4 3 3 

7 
Penyajian 

pembelajaran 

Skor Maksimal 4 4 4 

 4 3 3 

  3,3 
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Kriteria valid 

8 Keruntutan alur 

pikir 

 6 7 7 

Skor Maksimal 8 8 8 

  3 3,5 3,5 

    3,3 

  Kriteria valid 

 Sumber Data : Diolah dari Hasil Penilaian Angket Ahli Materi 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli materi disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat penilaian ahli materi 

dari masing-masing validator.  

 

Gambar 4.7 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Materi  

 

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli materi nilai pada setiap aspek, 

hasil validasi yang diperoleh dari masing-masing validator terdapat selisih 

yang sedikit dalam skornya. Pada validasi tahap pertama memperoleh skor 

tertinggi mencapai angka 3,9 dan terendah pada skor 3. Hasil dari validasi 
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tahap 1 masih pada kriteria “Cukup valid” dan revisi sebagian terutama 

pada aspek kemuktahiran materi dan Teknik penyajian yang memperoleh 

skor terendah, sehingga dilakukan perbaikin pada e-modul dari segi materi 

berdasarkan masukan dan saran dari para ahli. 

2) Penilaian Angket Validasi Ahli Media 

Hasil data uji ahli media tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.7, sedangkan 

form dapat dilihat pada lampiran 4. 

   Tabel 4.7 

Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 1 oleh Ahli Media 

NO Aspek Analisis 
Validator 

Dosen 

1 Artistik dan 

Estika 
 

20 

Skor Maksimal 24 

 

3,3 

 3,3 

Kriteria valid 

2 Kemudahan 

Navigasi 
 

15 

Skor Maksimal 20 

 3 

 

3 

Kriteria Cukup valid 

3 
Fungsi 

Keseluruhan 

 11 

Skor Maksimal 12 

 3,6 

 3,6 

Kriteria valid 

  Sumber Data : Diolah dari Hasil Angket Penilaian Ahli Media 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli 



71 

 
 

media dari validator terhadap aspek artistic dan estika, kemudahan 

navigasi, dan fungsi keseluruhan e-modul. 

 

Gambar 4.8 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Media  

 

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli media penilaian yang 

didapat pada setiap aspek yang telah mendapatkan skor tertinggi yaitu 

3,6 dan terendah mencapai skor 3 dari ketiga aspek tersebut semuanya 

masih pada kriteria cukup valid dan revisi sebagian sehingga 

dilakukannya revisi berdasarkan masukan ahli media. 

3) Penilaian Angket Validasi Ahli Bahasa 

 Data hasil penilaian angket validasi Ahli bahasa dapat dilihat pada tabel  

4.8, sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.8 
Skor Penilaian Angket Validasi Ahli Bahasa Tahap 1 

No Aspek  Analisis 
Validator 

Dosen 

1 Lugas 
 

11 
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Skor Maksimal 12 

 

3,6 

  3,6 

Kriteria Valid 

2 Komunikatif  
 

4 

Skor Maksimal 4 

 

4 

  4 

Kriteria Valid 

3 Diagnosis dan 

interaktif  
 

7 

Skor Maksimal 8 

 

3,5 

  3,5 

Kriteria Valid 

4 Kesesuaian dengan 

perkembangan 

peserta didik 

 7 

Skor Maksimal 8 

 3,5 

  3,5 

Kriteria Valid 

5 Kesesuaian dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia 

 7 

Skor Maksimal 8 

 3,5 

  3,5 

Kriteria Valid 

6 Penggunaan istilah, 

simbol atau ikon 
 7 

Skor Maksimal 8 

 3,5 

  3,5 

Kriteria Valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli Bahasa 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli 

bahasa terhadap aspek kelayakan bahasa. 
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Gambar 4.9 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Bahasa 

 

Gambar 4.9 menunjukkan hasil validasi oleh ahli bahasa yang 

dilakukan oleh 1 ahli. Diketahui bahwa hasil validasi Ahli bahasa 

memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek kelugasan diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria valid. Aspek kesesuaian kaidah 

Bahasa Indonesia diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan kriteria valid. 

Aspek penggunaan simbol diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan kriteria 

valid. 

d. Revisi Pembuatan Media 

Setelah media direview oleh para ahli, kemudian dilakukan revisi yang 

disarankan oleh ahli media yaitu mendesain cover menggunakan coreldraw 
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guna memadukan warna. Setelah dilakukannya revisi desain cover sudah 

tampak jelas sehingga penampilan perpaduan warna terlihat lebih detail. 

Selanjutnya dilakukan revisi kedua yaitu dengan meghilangkan 

lambang tombol yang tidak memiliki fungsi pada video. Serta menambahkan 

nomor soal. Gambar sebelum dan sesudah revisi disajikan pada gambar-

gambar di bawah ini. 

          
          Gambar 4.10     Gambar 4.11 

         Tampilan Profil Sebelum Revisi   Tampilan Profil Sesudah Revisi 

 

Saran perbaikan yaitu mengubah cover dengan menyelaraskan perpaduan 

dengan content selanjutnya.                         

 

   Gambar 4.12     Gambar 4.13 

Tampilan Sebelum Revisi       Tampilan Sesudah Revisi 
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Saran perbaikan yaitu menghilangkan tombol yang tidak berfungsi pada 

content. Peneliti memperbaiki menggunakan power point 2016 kemudian dipadukan 

dengan LCDS. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 
Gambar 4.14      Gambar 4.15 

   Tampilan Uji Kompetensi Sebelum Revisi  Tampilan Uji Kompetensi Sesudah Revisi 

Saran perbaikan yaitu kemas kembali sehingga penampilan tidak hanya polos. 

Penempilan telah diperbaiki dengan mendesign ulang tampilan awal pada uji 

kompetensi. 

Gambar 4.16         Gambar 4.17 

Tampilan Login Sebelum Revisi    Tampilan Login Sesudah Revisi 
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Saran perbaikan yaitu mengubah cover dengan menyelaraskan perpaduan dengan 

content sebelumnya. Cover telah diperbaiki sesuai saran.                  

 

            

Gambar 4.18      Gambar 4.19 

Tampilan Ujia Kompetensi    Tampilan Uji Kompetensi 

 

Saran perbaikan yaitu membuat nomor soal pada uji kompetensi dan menghilangkan 

gambar audio pada soal. Kemudian peneliti memperbaiki sesuai saran yaitu nomor 

soal telah dibuat dan sudah menghilangkan gambar audio pada soal. 

e. Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 2 

1) Penilaian Angket Validasi Ahli Materi 

Hasil data uji ahli materi tahap 2 dapat dilihat pada form lampiran 3. 

 

Gambar 4.20 

Hasil Penilaian Validasi Materi Tahap 2 
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Gambar 4.20 menunjukkan data hasil penilaian validasi ahli materi tahap 

2 dari 2 ahli yaitu dosen pendidikan matematika dan 1 praktisi pendidikan. 

Diketahui bahwa hasil validasi Ahli materi memperoleh nilai sebagai berikut: 

pada aspek kesesuaian materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4 dengan 

kriteria valid. Aspek keakuratan materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 

dengan kriteria valid. Aspek kemuktahiran materi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,4 dengan kriteri valid. Aspek mendorong keingintahuan diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteria valid. Aspek teknik penyajian 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteri valid. Aspek pendukung 

penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteri valid. Aspek 

penyajian pembelajaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,3 dengan kriteri 

valid. Aspek keruntutan alur pikir diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,3 dengan 

kriteri valid. 

Hasil penilaian validasi materi tahap 1 mengalami peningkatan pada 

penilaian validasi materi tahap 2. Adapun nilai untuk aspek kesesuaian isi pada 

tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,2 dengan kriteria valid dan pada tahap 

2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4 dengan kriteria valid. Aspek keakuratan 

materi penyajian pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata 3,1 dengan kriteria valid 

dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteria valid. 

Dapat dilihat pada gambar 4.21. 
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     Gambar 4.21 

Grafik Perbandingan Validasi Ahli Materi Tahap 1 dan Tahap 2 

 

2) Penilaian Angket Validasi Ahli Media Tahap 2 

Hasil data uji ahli media tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.10, 

sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 4.10 

Skor Penilaian Angket Validasi Ahli Media Tahap 2 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

Dosen  

1 Artistik dan 

Estika 
 

23 

Skor Maksimal 24 

 

3,8 

  3,8 

Kriteria valid 

2 Kemudahan 

Navigasi 
 

18 

Skor Maksimal 20 

  3,6 

 

3,6 

Kriteria  valid 

3 Fungsi  
 11 
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 Keseluruhan 

Skor Maksimal 12 

 3,6 

  3,6 

Kriteria valid 

      Sumber Data : Diolah dari Hasil Angket Penilaian Ahli Media 

 

Gambar 4.22 

Hasil Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 2 

Tabel 4.10 dan Gambar 4.22 menunjukkan data hasil penilaian 

validasi ahli media tahap. Diketahui bahwa hasil validasi Ahli media 

memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek aristik dan estika diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,8 dengan kriteria valid. Aspek kemudahan 

navigasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria valid. Aspek 

fungsi keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria 

valid. 



80 

 
 

Hasil penilaian validasi materi tahap 2 mengalami peningkatan dari 

penilaian validasi media tahap 1. Adapun nilai untuk aspek aristik dan 

estika pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,3 dengan kriteria 

valid dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,8 dengan kriteria 

valid. Aspek Aspek kemudahan navigasi pada tahap 1 diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3 dengan kriteria valid dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,6 dengan kriteria valid. Aspek fungsi keseluruhan pada tahap 

1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria valid dan pada tahap 

2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria valid Dapat dilihat 

pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 

Grafik Perbandingan Validasi Ahli Media Tahap 1 dan Tahap 2 

3) Evaluasi ahli bahasa 

Penilaian angket validasi oleh ahli bahasa hanya dilakukan 1 tahap, 

karena menurut beliau penggunaan bahasa pada e-modul tersebut sudah 

baik dan penulisan pada materi video sudah sesuai dengan aturan EYD. 

 



81 

 
 

4. Implementation (Tahap Implementasi) 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media, dan 

ahli bahasa serta e-modul telah diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan 

kepada Peserta didik SMP Negeri 24 Bandar Lampung dengan uji coba skala 

kecil terdiri dari 10 Peserta didik (kelas VII) uji coba skala besar terdiri dari 

30 peserta didik (kelas VII). Uji coba ini bertujuan untuk menguji 

kemenarikan dari produk e-modul yang dikembangkan. 

Pada uji coba skala kecil  dimaksudkan untuk menguji kemenarikan 

produk pada skala kecil, peserta didik dalam uji coba skala kecil ini peserta 

didik mengikuti pembelajaran dengan e-modul  berbasis learning content 

development system ini di dalam kelas. Uji coba produk dengan melibatkan 10 

peserta didik yang dipilih secara homogen, caranya sangat sederhana dengan 

memanggil satu per satu peserta didik melalui absen secara acak. Di akhir uji 

coba kelompok kecil peserta didik diberikan berupa angket kemenarikan dari 

pembelajaran menggunakan e-modul  berbasis learning content development 

system dengan hasil dapat dilihat pada lampiran 6. 

Berdasarkan analisis uji coba pada skala kecil diatas, diperoleh  rata-rata 

3,65 dengan kriteria interpretasi yang dicapai melalui yaitu “Sangat Menarik”, 

hal ini berarti e-modul yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai kriteria 

menarik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar 
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pada materi pola bilangan untuk minimal kelas VII SMP, khususnya SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung. 

Setelah melakukan uji coba pada skala kecil, kemudian uji coba lapangan 

pada skala besar dengan tujuan untuk mengetahui kemenarikan produk secara 

luas. Responden pada uji coba skala besar adalah 30 peserta didik kelas VII 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon peserta didik terahadap 

e-modul. Uji coba ini dilakukan disekolah SMP Negeri 24 Bandar Lampung. 

Hasil respon peserta didik terhadap e-modul berbasis learning content 

development system dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

pola bilangan di tampilkan pada lampiran 6. 

 Berdasarkan analisis data dari hasil uji coba lapangan pada skala besar  

memperoleh rata-rata yang tergolong cukup tinggi yaitu 3,55 dengan kriteria 

interpretasi  yang dicapai yaitu “Sangat Menarik”. Hal ini berarti e-modul 

yang dikembangkan oleh peneliti  mempunyai kriteria sangat menarik  untuk 

digunakan sebagai alat bantu dalam kegitan belajar mengajar  pada materi 

pola bilangan sisi datar untuk kelas VII atau di atasanya.  

 

B. Pembahasan 

Pada pengembangan e-modul matematika ini, peneliti menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: analysis, design, 

development, implementation, evaluation.  
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1. Analysis (Analisis) 

Tahap analisis yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian yang dilakukan 

di SMP Negeri 24 Bandar Lampung yaitu analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik. Diketahui bahwa dalam 

proses pembelajaran di kelas pendidik masih menggunakan metode ceramah 

dan hanya memanfaatkan buku paket yang sudah disediakan di perpustakaan 

sekolah sebagai bahan ajar. Pembelajaran matematika pada dasarnya berkaitan 

dengan tiga hal yaitu pendidik, peserta didik dan matematika, antara ketiga 

aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang mempengaruhi 

jalannya suatu pembelajaran. Oleh karena itu, hubungan pendidik dan peserta 

didik, peserta didik dengan materi, dan pendidik dengan materi serta bahan 

ajar harus lebih diperhatikan sehingga ketika pembelajaran berlangsung bisa 

lebih baik lagi. 

2. Design (Perancangan) 

Setelah dilakukan evaluasi pada tahap analisis, tahap selanjutnya yaitu 

tahap perancangan dilakukan penyusunan kerangka media, perancangan 

sistematika penyajian materi, dan perancangan instrumen. Perancangan 

sistematika penyajian materi disesuaikan dengan KI dan KD yang sudah 

ditentukan. Modul pembelajaran yang dikembangkan merupakan modul di-

publish secara offline dan berbentuk laman web berformat HTML. Materi 

yang dirancang adalah pola bilangan. Modul pembelajaran LCDS disusun 

menyesuaikan sistematika penyajian materi dengan KI dan KD yang sudah 
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ditentukan. Tahap design ini peneliti membuat konsep suatu tampilan e-modul 

dengan menyesuaikan gambar dan materi yang akan dikembangkan, setelah 

itu di evaluasi kembali. 

3. Development (Pengembangan) 

Tahap development merupakan tahap pengembangan dalam pembuatan 

e-modul yang akan digunakan. Pada tahap ini peneliti mengembangkan e-

modul yang sudah terlebih dahulu dikonsep pada tahap design. Setelah produk 

selesai dibuat, kemudian dilakukan evaluasi oleh para ahli dan praktisi 

pendidikan yang disebut dengan validasi. Tujuannya untuk memperoleh 

masukan-masukan guna perbaikan e-modul yang dikembangkan. Masukan 

dari para ahli dan praktisi pendidikan disunting sebagai acuan revisi, selain itu 

juga pengisian angket validasi akan menentukan kelayakan e-modul untuk 

dapat diujicobakan kepada peserta didik. Revisi ini dilakukan sebagai langkah 

membuat produk yang layak. Produk yang telah dikembangkan kemudian 

direvisi pada beberapa komponen yang harus diperbaiki dalam e-modul, 

seperti memasukan video ke dalam e-modul agar peserta didik tidak mudah 

bosan, mengubah background e-modul agar menjadi lebih menarik serta 

komponen lain yang harus diperbaiki. 

Penilaian ahli materi terhadap bahan ajar ini termasuk dalam kategori 

valid dengan nilai rata-rata sebesar 3,46. Penilaian ahli media terhadap e-

modul  ini termasuk dalam kategori valid dengan niali rata-rata sebesar  3,66. 
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Penilaian ahli bahasa terhadap media ini termasuk dalam kategori valid 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,6.  

4. Implementation (Implementasi) 

Setelah e-modul direvisi dan dinyatakan valid untuk diujicobakan, 

kemudian dilakukan ujicoba kepada peserta didik. Tahap ini disebut dengan 

tahap implementation. Hasil rata-rata kemenarikan yang diperoleh pada skala 

kecil yang diikuti oleh 10 peserta didik memperoleh skor rata-rata yaitu 3,65 

berdasarkan hasil dari angket respon yang telah diisi oleh peserta didik, hasil 

ini menempatkan media pada kriteria “Sangat Menarik”. Pada uji coba 

lapangan skala besar yang diikuti oleh 30 peserta didik skor rata-rata 

kemenarikan yang diperoleh yaitu 3,55 pada kriteria “Sangat menarik”. 

Berdasarkan hasil olah data angket respon peserta didik pada uji coba 

lapangan skala kecil dan skala besar, e-modul matematika yang dikembangkan 

dalam kriteria interpretasi kemenarikan sangat menarik sebagai sumber bahan 

belajar dan layak digunakan. Penelitian ini merujuk pada modul interaktif 

harus ringkas, fleksibel, dan dapat secara efisien melengkapi alat 

pembelajaran di kelas.1 Menurut sebuah studi dilakukan membandingkan 

keampuhan modul pembelajaran multimedia dengan buku teks untuk peserta 

didik secara acak, ditugaskan untuk tiga kelompok yang berbeda mengalami 

                                                             
1
 Nancy Hubing et al., “Interactive Learning Tools : Animating Statics,” Engineering Education 

4, no. 1 (2015): 159–270. 
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persentase yang berbeda. 2 Satu kelompok menerima multimedia pembelajaran 

modul dan dua lainnya menerima presentasi melalui teks tertulis. Semua 

peserta didik kemudian diuji pada pembelajaran mereka, dua minggu 

kemudian para peserta didik menerima multimedia modul pembelajaran lebih 

baik daripada peserta didik menggunakan buku teks. Pemilihan software 

LCDS sebagai pendukung dalam pembuatan e-modul yang dikembangkan 

sangat cocok dikarenakan perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan 

penggunaan bahan ajar yang paling tepat adalah modul elektronik. Modul 

elektronik dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar karena media audio 

visual merupakan media yang memiliki unsur gerakan dan suara3. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil akhir pengembangan e-modul berbasis 

Learning Content Development System ini layak digunakan sebagai bahan ajar 

matematika pada materi pola bilangan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Timothy Stelzer et al., “Comparing the Efficacy of Multimedia Modules with Traditional 

Textbooks for Learning Introductory Physics Content” (2), No. 77 (2008): 1–21,  
3
 Hamzah and Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan yaitu pada 

pengembangan e-modul matematika ini,  

1. LCDS ini dapat dikembangkan, baik secara mandiri maupun kelompok, dan 

dapat dioperasikan pada laptop ataupun komputer PC yang telah terinstal 

dengan aplikasi flash player dan microsoft silverlight untuk memudahkan 

pengoperasian. Setelah semua terinstal, bisa mulai berkerja dengan LCDS. 

Tahap pertama, buka LCDS kemudian klik new pilih e-Learning Course 

untuk membuat modul. Tahap kedua, pada menu pilih add module untuk 

menambahkan modul baru yang sudah selesai pada tahap design, add lesson 

untuk menambahkan pelajaran baru yang sudah selesai pada tahap design, add 

topic untuk menambahkan topik baru yang sudah selesai pada tahap design, 

dan delete untuk menghapus topic, lesson dan module. Pilih play pada menu 

LCDS untuk menambahkan game. 

2. Penilaian ahli materi terhadap bahan ajar ini termasuk dalam kategori sangat 

layak dengan nilai rata-rata sebesar 3,46 dari skor maksimum 4,00 dan skor 

minimum 1,00. Penilaian ahli media terhadap e-modul  ini termasuk dalam 

kategori sangat layak dengan nilai rata-rata sebesar  3,66. Penilaian ahli 

bahasa terhadap media ini termasuk dalam kategori sangat layak dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,6.  
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3. Respon peserta didik terhadap e-modul berbasis LCDS yaitu sangat menarik 

dari perhitungan skor rata-rata pada uji coba skla kecil yaitu 3,65% dan pada 

uji coba lapangan skala besar yang diikuti oleh 30 peserta didik skor rata-rata 

kemenarikan yang diperoleh yaitu 3,55 pada kreteria sangat menarik dan 

sangat layak untuk digunakan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan ini, maka peneliti menyarankan 

agar: 

1. LCDS ini dapat digunakan, baik secara mandiri maupun kelompok, dan dapat 

dioperasikan pada laptop ataupun komputer PC yang telah terinstal dengan  

aplikasi flash player dan microsoft silverlight untuk memudahkan 

pengoperasian. 

2. E-Modul yang dihasilkan LCDS akan lebih menarik apabila di tunjang oleh 

aplikasi lain seperti microsoft power point, photoshop, corel draw, dan 

aplikasi lain yang dapat menampilkan text dan gambar yang kemudian 

digunakan sebagai bahan dalam pembuatan modul interaktif pada LCDS. 

3. Pendidik diharapkan dapat memanfaatkan multimedia sebagai media untuk 

menyampaikan materi sehingga selain mempermudah dan membantu 

pendidik, multimedia yang dapat bersifat interaktif juga dapat membuat 

peserta didik lebih merasa senang, menarik perhatian, dan tidak membuat 
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peserta didik jenuh dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana yang 

aktif dalam pembelajaran. 

4. Harapannya untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan e-modul 

matematika dengan menggunakan LCDS ini dengan desain yang berbeda dan 

dipadukan dengan software pendukung lainnya yang berbeda dengan yang 

sudah ada serta dapat mempublisikan secara online. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sadar masih banyak 

kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan 

Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua, Aamiin Ya Rabbal 

Alamin. 

 

 



Angket Analisis Kebutuhan oleh Guru 

 
Nama : 

Latar belakang pendidikan : 

Nama Sekolah : 

Kurikulum yang digunakan : 

Jenis kelamin : 

Lama mengajar fisika : Tahun 

Memiliki sertifikat pendidik  : ya / tidak 

 
Petunjuk Pengisian: 

A. Angket ini semata- mata bersifat penelitian, guna meneliti kegiatan proses 

pembelajaran di sekolah. 

B. Silahkan mengisi kuisioner ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jawaban 

bapak/ibu tidak akan mempengaruhi karier atau pekerjaan bapak/ibu. 

Pilihlah jawaban dengan cara melingkari huruf di depan jawaban yang disediakan 

atau petunjuk khusus pada pernyataan/pertanyaan yang disediakan. 

============================================================= 

 
No 

 
Pertanyaan Atau Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban 

 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Apakah Bapak/Ibu selalu 

memanfaatkan komputer atau laptop 

pada proses pembelajaran? 

   

2 Apakah Bapak/Ibu mencari dan 

menggunakan bahan ajar berupa 

multimedia terbaru? 

   

3 Apakah Bapak/Ibu suka 

mengembangkan bahan ajar? 

   

4 Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

bahan ajar persentase selain power 

point? 

   

5 Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

bahan ajar yang interaktif dalam 

proses pembelajaran? 

   

6 Apakah Bapak/Ibu banyak mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan 

bahan ajar interaktif? 

   

7 Pada media komputer/laptop apa yang Anda sukai untuk mendukung proses 

pembelajaran? 

(Beri peringkat 1 sampai 5) 

  Gambar 

  Animasi 

  Video 

  Teks 

  Suara 



 

8 Apakah secara individu Peserta 

didik aktif dalam proses 

pembelajaran fisika? 

9 Apakah Peserta didik aktif 

berdiskusi dalam proses 

pembelajaran fisika? 

10 Apakah Bapak/Ibu memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk menjawab dan 

menanggapi pertanyaan? 

11 Apakah Bapak/Ibu mengajak peserta 

didik untuk melakukan percobaan 

untuk membuktikan teori dengan 

fakta pada setiap bab materi fisika? 

12 Apakah Peserta didik diajarkan 

mandiri selama ini dengan petunjuk-

petunjuk yang digunakan? 

13 Apakah Peserta didik sudah mampu 

menguasai materi fisika dengan baik 

dengan e-modul yang selama ini 

digunakan? 

14 Apakah yang Anda harapkan setelah selesai mempelajari satu sub-bab 

(misalnya sub-bab suhu dan kalor)?  

(Beri peringkat 1 – 5) 

  Adanya soal latihan untuk memahami isi materi 

  Terdapat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

  Penjelasan tentang pengertian istilah-istilah sulit dalam materi 

  Melanjutkan ke materi berikutnya 

Lainnya, sebutkan bila ada. 

15 Bahan ajar seperti apakah yang Anda harapkan? 
(Beri peringkat 1 – 5) 

  Terdapat banyak pilihan soal-soal latihan 

  Terdapat animasi cerita dan video dalam penjelasan materi 

  Terdapat simulasi praktikum agar dapat berinteraksi secara langsung 

  Terdapat banyak penjelasan teks 



 

 Lainnya, sebutkan bila ada. 

16 Apakah isi materi bahan ajar yang Anda harapkan? 

(Beri peringkat 1 – 5) 

  Materi yang sesuai dengan yang ada di buku pelajaran 

  Materi yang sesuai dengan apa yang diterangkan oleh guru 

  Materi yang memberikan gambaran secara lebih detail dalam setiap 

proses yang berlangsung 

  Materi yang setingkat di atas kurikulum SMP 

Lainnya, sebutkan bila ada. 

 
 

Komentar/saran/harapan Anda mengenai Bahan ajar, Model Pembelajaran dan Bahan 

ajar Fisika: 

 

 

 

 
        

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bandar Lampung,   2017 

   Guru Mata Pelajaran  
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INSTRUMEN ANGKET PRA PENELITIAN 

PESERTA DIDIK KELAS VII 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah  : 

 Angket ini dimaksud untuk mengetahui bahan ajar matematika yang selama 

ini digunakan oleh Bapak/Ibu Pendidik di kelas VII. Pengisian lembar ini dilakukan 

untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi 

Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan bukan untuk 

kepentingan lain. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan peserta 

didik untuk menjawab angket terlampir berdasarkan keadaan atau pendapat peserta 

didik sendiri. 

Petunjuk Pengisian 

1. Dalam lembar instrumen penelitian ini peserta didik akan menemukan beberapa 

kalimat pertanyaan. Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada. 

2. Mohon peserta didik menjawab pertanyaan terlampir berdasarkan keadaan atau 

pendapat peserta didik sendiri. 

3. Mohon setiap item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 

4. Berilah tanda (   ) pada kolom yang telah disediakan dengan jawaban 

berdasarkan pilihan menurut peserta didik. 

5. Apabila ada jawaban lain, silahkan menuliskannya pada pilihan lainnya. 

Setelah diisi mohon angket dikumpulkan ke peneliti. 
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PERTANYAAN 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran matematika? 

 Sangat menyukai 

 Cukup menyukai 

 Tidak menyukai 

 

2. Apa yang kamu rasakan saat proses pembelajaran matematika berlangsung? 

 Sangat menarik 

 Cukup menarik 

 Tidak menarik 

 

3. Apa yang kamu rasakan saat memahami materi pembelajaran matematika? 

 Mudah  

 Sulit 

 Sangat sulit 

 

4. Apakah kamu salah satu murid yang selalu aktif di kelasmu? 

 Ya 

 Tidak 

 

5. Apakah dalam proses pembelajaran matematika, kamu memiliki  media 

pembelajaran seperti buku elektronik sebagai penunjang buku paket? 

 Ya 

 Tidak 

 

6. Apa saja sumber belajar yang pernah kamu gunakan untuk belajar matematika 

selama ini? 

(silahkan pilih lebih dari satu) 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Modul Pembelajaran 

 Buku Perpustakaan 

 Internet/E-book/Learning Content Development System 

 

7. Apakah kamu menyukai bahan ajar yang biasa kamu gunakan dalam 

pembelajaran matematika? 

 Sangat Menyukai 

 Cukup Menyukai 

 Tidak Menyukai 

 

8. Bahan ajar seperti apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran matematika? 

 Internet/e-modul/ Learning Content Development System 

 Media cetak ( buku pelajaran ) 
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 LKS matematika 

 

9. Media pembelajaran apa yang lebih dipilih saat pembelajaran matematika ? 

 Audio 

 Visual 

 Audio Visual 

10. Apakah kamu pernah menggunakan bahan ajar matematika dalam bentuk Modul 

Elektronik  ? 

 Sudah pernah 

 Belum pernah 

 

11. Apakah kamu suka jika bahan ajar dibuat dengan tampilan serta isi yang 

bervariasi dan menarik? 

 Sangat suka 

 Suka 

 Tidak suka 

12. Apakah kamu menyukai pembelajaran matematika yang menggunakan teknologi 

komputer/TIK? 

 Sangat suka 

 Suka 

 Tidak suka 

 

13. Apakah kamu pernah menggunakan bahan ajar matematika dalam bentuk 

Elektronik Modul dengan aplikasi internet seperti Learning Content 

Development System? 

 Sudah pernah 

 Belum pernah 

 

14. Apakah gurumu perlu mengembangkan media pembelajaran atau bahan ajar 

dalam bentuk  e-modul  agar lebih mudah memahami materi matematika ? 

 Sangat perlu 

 Perlu 

 Tidak perlu 

 

15. Apakah dalam pembelajaran matematika selama ini, guru pernah menjelaskan 

materi dengan menghubungkan ke kehidupan sehari-hari ? 

 Sering 

 Pernah 

 Belum pernah 

 

Peserta didik 
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Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Materi  

 

E-Modul Berbasis Learning Content Development (LCDS) Pokok Bahasan Pola 

Bilangan SMP 

 

No. Komponen Indikator Nomor Butir 

1. Kelayakan isi 

Kesesuaian uraian materi dengan 

KI dan KD 
1, 2 dan 3 

Keakuratan Materi 4, 5, 6, dan 7 

Kemutakhiran Materi 8, 9 dan 10 

Mendorong Keingintahuan 11 dan 12 

2. Kelayakan Penyajian 

Teknik Penyajian 13 

Pendukung Penyajian 
14, 15, 16, 17, 18, 

19 dan 20 

Penyajian Pembelajaran 21 

Koherensi dan Keruntutan Alur 

Pikir 
22 dan 23 

Jumlah Butir 23 

Sumber : Purwoko. Urio. 2008. BSNP. (Online) Tersedia di: 

  http://eprints.uny.ac.id/9509/24/LAMPIRAN%201.1-1.10.pdf.(Dimodifikasi) 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

E-Modul Berbasis Learning Content Development (LCDS) Pokok Bahasan Pola 

Bilangan SMP 

 

Judul Penelitian : Pengembangan E-Modul Berbasis Learning Content Development 

(LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

Penyusun  : Iin Rahmatul Ula 

Pembimbing  : Farida S.Kom, MMSI, dan Abi Fadila, M.Pd 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya E-Modul Berbasis Learning Content Development 

(LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP, maka melalui lembar validasi ini 

Bapak/Ibu kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telah 

dibuat tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan 

masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini sehingga bisa 

diketahui kelayakan modul tersebut. Aspek penilaian modul ini diadaptasi dari 

komponen penilaian bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini. Sebelumnya saya mengucapkan 

terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

 

A. Petunjuk Pengisian  

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom skor 

penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Cukup (C) 

Skor 4 : Baik (B) 

Skor 5 : Sangat Baik (SB) 
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B. Aspek Penilaian 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

1 2 3 4 5 

SK K C B SB 

Aspek  Kelayakan Isi 

Kesesuaian Materi 

dengan KI dan KD 

1. Kelengkapan  materi      

2. Keluasan materi      

3. Kedalaman materi      

Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep      

5. Keakuratan fakta dan data      

6. Keakuratan contoh dan 

kasus 
     

7. Keakuratan gambar dan 

ilustrasi 
     

Kemutakhiran 

Materi 

8. Kesesuaian materi dengan 

perkembangan teknologi. 
     

9. Menggunakan contoh dan 

kasus yang terdapat dalam 

kehidupan nyata 

     

10. Gambar dan ilustrasi 

dalam kehidupan nyata 
     

Mendorong 

Keingintahuan 

11. Mendorong rasa ingin 

tahu 
     

12. Menciptakan kemampuan 

bertanya  
     

Aspek Kelayakan Penyajian 

Teknik Penyajian 13.  Keruntutan konsep      

Pendukung 

Penyajian 

14. Contoh-contoh soal dalam 

setiap kegiatan belajar 
     

15. Soal latihan  pada setiap 

akhir kegiatan belajar 
     

16. Kunci jawaban soal 

latihan 
     

17. Pengantar      

18. Glosarium      

19. Rangkuman      

20. Daftar Pustaka      



Lampiran 4 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

1 2 3 4 5 

SK K C B SB 

Penyajian 

Pembelajaran 

21. Keterlibatan peserta didik      

Koherensi dan 

Keruntutan Alur 

Pikir 

22. Ketertautan antar kegiatan 

belajar/ sub kegiatan 

belajar/ alinea. 

     

23. Keutuhan makna dalam 

kegiatan belajar/ sub 

kegiatan belajar/ alinea. 

     

Sumber: Diadaptasi dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 
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A. Kritik dan Saran 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Bandar Lampung,                   2018 

Ahli Materi 

 

 

 

NIP. 
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REKAPITULASI PENILAIAN VALIDASI OLEH AHLI MATERI 

 

Aspek 
Butir 

Penilaian 

Validator 

Rata-rata Kreteria 
Validator 1 Validator 2 Validator 3 

Tahap 

1 

Tahap 

2 

Tahap 

1 

Tahap 

2 

Tahap 

1 

Tahap 

2 

Kelayakan 

Isi 

1 3 4 3 3 3 3  

 

 

 

 

3, 92 

 

 

 

 

 

Sangat 

Layak 

 2 3 4 3 3 4 4 

 3 4 3 3 4 3 3 

 4 3 4 2 3 3 3 

 5 4 4 3 3 4 4 

 6 4 4 3 3 3 4 

 7 3 3 3 4 3 3 

 8 3 4 3 3 3 3 

 9 3 3 3 3 3 3 

 10 4 4 3 4 4 4 

 11 4 4 4 4 4 3 

 12 4 4 3 3 4 3 

Kelayakan 

Penyajian 

 13 3 4 3 3 3 4  

 

 

 
 14 3 3 3 3 3 3 
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 15 3 3 4 4 3 3  

 

 

3,33 

 

 

 

Sangat 

Layak 

 16 3 3 4 4 3 3 

 17 3 3 4 4 3 3 

 18 3 3 3 3 3 3 

 19 4 4 4 4 3 3 

 20 
4 4 4 4 3 3 

 21 4 4 3 3 3 3 

 22 3 3 4 4 4 4 

 23 3 3 3 3 3 3 
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Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Media  

E-Modul Berbasis LCDS (Learning Content Development System) 

Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

 

No Indikator Butir Penilaian Nomor 

Butir 

Deskripsi 

1 Artistik dan 

Estetika 

Penggunaan teks, video, 

dan audio dalam 

multimedia 

pembelajaran berbasis 
Learning Content 

Development system 

1 Rancangan  isi dan desain 

Learning Content 

Development system 

meliputi penggunaan teks, 
video, dan audio  

Kemenarikan lay out 

dan tata letak 

2 Lay out dan tata letak icon 

Learning Content 

Development system yang 

dipilih menarik dan dapat 

meningkatkan motivasi 

pengguna dalam 

pengoprasiannya 

Pemilihan warna 

menarik 

3 Pemilihan dan perpaduan 

warna yang digunakan baik 

dan menarik sehingga dapat 

meningkatkan ketertarikan 

pengguna 

Keserasian teks, 

gambar, dan audio 

4 Rancangan isi dan desain 

media meliputi penggunaan 

teks, gambar, dan audio 

serasi dan dapat 

menumbuhkan motivasi 

belajar pengguna 

2 Kemudahan 

Navigasi 

Multimedia 

pembelajaran berbasis 

Learning Content 

Development system 

mudah digunakan 

5 Learning Content 

Development system dapat 

digunakan oleh pengguna 

dengan mudah 

Program Learning 

Content Development 

system sederhana dalam 

pengoprasiannya 

6 Learning Content 

Development system yang 

dikembangkan 

menggunakan desain 

program dengan 
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pengoprasiannya yang 
sederhana 

Bentuk dan letak 

navigasi konsisten 

diseluruh konten 

multimedia 

pembelajaran berbasis 

Learning Content 

Development system 

7 Konsistensi bentuk dan 

letak navigasi 

mempengaruhi kenyamanan 

ketika menghayati informasi 

yang ada dalam Learning 

Content Development 

system 

Navigasi yang dibuat 

memudahkan pengguna 

dalam pengoprasiannya 

8 Navigasi yang dibuat sesuai 

dan mudah dimengerti 

pengguna sehingga mudah 

untuk mengoprasikannya 

Program Learning 

Content Development 

system dapat berjalan 

dengan baik atau tidak 

mudah hang (berhenti) 

9 Learning Content 

Development system dapat 

berjalan dengan baik, tidak 

mudah hang atau crash pada 

saat pengoprasiannya 

3 Fungsi 

Keseluruhan 

Bahan Ajar berbasis 

Learning Content 

Development system 

menumbuhkan sikap 

mandiri dan lebih 

sedikit meminta 

bantuan pendidik 

10 Learning Content 

Development system dapat 

membantu mengembangkan 

sikap senang mandiri dan 

lebih sedikit meminta 

bantuan pendidik sehingga 

ketergantungan peserta 

didik kepada pendidik lebih 

berkurang 

Learning Content 

Development system 

yang dikembangkan 

dengan spesifikasi yang 

dapat dijangkau oleh 

sekolah 

11 Learning Content 

Development system dapat 

digunakan di Sekolah 

dengan kemampuan 

komputer yang dimiliki 

Secara keseluruhan, 

multimedia 

pembelajaran berbasis 

Learning Content 

Development system 

dapat menciptakan 

suasana belajar yang 

menyenangkan 

12 Learning Content 

Development system bersifat 

kaya isi, selain itu juga 

didukung oleh penggunaan 

berbagai bentuk sajian yang 

disalurkan berbagai jenis 

media yaitu teks, gambar, 

video, dan audio sehingga 

menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan 

Sumber : Purwoko. Urio. 2008. BSNP. (Online) Tersedia di: 
  http://eprints.uny.ac.id/9509/24/LAMPIRAN%201.1-1.10.pdf.(Dimodifikasi) 
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LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

E-Modul Berbasis LCDS (Learning Content Development System) Pokok 

Bahasan Pola Bilangan SMP 

 

Judul Penelitian : Pengembangan E-Modul Berbasis LCDS (Learning Content 

Development System) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

Penyusun  : Iin Rahmatul Ula 

Pembimbing  : Farida, S.Kom, MMSI, dan Abi Fadila, M.Pd  

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya E-Modul Berbasis LCDS (Learning Content 

Development System) pokok bahasan pola bilangan SMP, maka melalui lembar 

validasi ini Bapak/Ibu kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap modul 

yang telah dibuat tersebut. Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi 

dan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini sehingga bisa 

diketahui kelayakan modul tersebut. Aspek penilaian modul ini diadaptasi dari 

komponen penilaian bahan ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 

Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini. Sebelumnya saya mengucapkan 

terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

 

A. Petunjuk Pengisian  

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom skor 

penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Baik (B) 

Skor 4 : Sangat Baik (SB) 
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No Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

1 2 3 4 

SK K B SB 

1 Artistik dan 

Estetika 

Keseimbangan komposisi animasi     

Unsur visual paling dominan dalam 

E-Modul pembelajaran berbasis 

Learning Content Development 

System 

    

Penggunaan teks, grafis, animasi, dan 

audio dalam E-Modul pembelajaran 

berbasis Learning Content 

Development System 

    

Kemenarikan lay out dan tata letak     

Pemilihan warna menarik     

Keserasian teks, grafis, animasi, dan 

audio 

    

2 Kemudahan 

Navigasi 

E-Modul pembelajaran berbasis 

Learning Content Development 

System mudah digunakan  

    

Program Learning Content 
Development System sederhana dalam 

pengoprasiannya 

    

Bentuk dan letak navigasi konsisten 

diseluruh konten E-Modul 

pembelajaran berbasis Learning 

Content Development System 

    

Navigasi yang dibuat memudahkan 

pengguna dalam pengoprasiannya 

    

Program E-Modul pembelajaran 

berbasis Learning Content 

Development System dapat berjalan 

dengan baik atau tidak mudah hang 

(berhenti)  

    

3 Fungsi 

Keseluruhan 

E-Modul pembelajaran berbasis 

Learning Content Development 

System menumbuhkan sikap mandiri 

dan lebih sedikit meminta bantuan 

pendidik 

    

E-Modul pembelajaran berbasis 

Learning Content Development 

System menumbuhkan sikap mandiri 
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dan lebih sedikit meminta bantuan 

pendidik 

Secara keseluruhan, E-Modul 

pembelajaran berbasis Learning 

Content Development System dapat 

menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan 

    

 

B. Kritik dan Saran 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Bandar Lampung,                    2018 

Ahli Media 

 

 

 

NIP. 
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REKAPITULASI PENILAIAN VALIDASI OLEH AHLI MEDIA 

 

No Aspek 
Butir 

Penilaian 

Validator  

Rata-rata Kreteria Tahap 1 Tahap 2 

1 Artistik dan 

Estetika 

1 3 4 

3,82 
Sangat 

Layak 

2 3 4 

3 3 4 

4 4 4 

5 3 3 

6 4 4 

2 Kemudahan 

Navigasi 

7 3 3 

3,3 
Sangat 

Layak 

8 3 4 

9 3 4 

10 3 3 

11 3 4 

3 Fungsi 

Keseluruhan 

12 3 3 

3,66 
Sangat 

Layak 
13 3 3 

14 4 4 

 

 



LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Mardiyah, M.Pd 

Setelah beberapa kali revisi, kemudian telah memberikan penilaian dan masukan 

terhadap E-Modul Berbasis Learning Content Development System (LCDS) Pokok 

Bahasan Pola Bilangan, yang akan digunakan dalam penelitian skripsi mahasiswa 

yang bernama: 

Nama  : Iin Rahmatul Ula 

NPM : 1411050308 

Jurusan : Pendidikan Matematika 

Judul Skripsi : Pengembangan E-Modul Berbasis Learning Content Development 

System (LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap modul elektronik tersebut maka 

“Pengembangan E-Modul Berbasis Learning Content Development System (LCDS) 

Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP” dinyatakan layak digunakan. Demikian surat 

keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandar Lampung,    April 2018 

Mengetahui, 

Validator Ahli Materi 

 

 

 

 Mardiyah, M.Pd 

NIP. 197112152007012020 
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Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Bahasa  

 

E-Modul Berbasis Learning Content Development (LCDS) Pokok Bahasan Pola 

Bilangan SMP 

 

No. Komponen Indikator Nomor Butir 

1. Kelayakan Bahasa 

Lugas  1, 2 dan 3 

Komunikatif 4 

Diagnosis dan Interaktif 5 dan 6 

Kesesuaian dengan perkembangan 

peserta didik 

7 dan 8 

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

9 dan 10 

 
 Penggunaan istilah, simbol atau  

ikon 

11 dan 12 

Jumlah Butir 12 

Sumber : Purwoko. Urio. 2008. BSNP. (Online) Tersedia di: 

  http://eprints.uny.ac.id/9509/24/LAMPIRAN%201.1-1.10.pdf.(Dimodifikasi) 
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LEMBAR VALIDASI AHLI BAHASA 

 
E-Modul Berbasis Learning Content Development (LCDS) Pokok Bahasan Pola 

Bilangan SMP 
 

Judul Penelitian : Pengembangan E-Modul Berbasis Learning Content Development 

(LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

Penyusun  : Iin Rahmatul Ula 

Pembimbing  : Farida S.Kom, MMSI, dan Abi Fadila, M.Pd 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya E-Modul Berbasis Learning Content Development 

(LCDS) Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP, maka melalui lembar validasi ini Bapak/Ibu 

kami mohon untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telah dibuat tersebut. 

Penilaian dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini sehingga bisa diketahui kelayakan 

modul tersebut. Aspek penilaian modul ini diadaptasi dari komponen penilaian bahan 

ajar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan 

koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas modul ini. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas 

bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

 

A. Petunjuk Pengisian  

Bapak/Ibu kami mohon memberikan tanda check list (√) pada kolom skor 

penilaian sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, dengan keterangan sebagai berikut : 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Cukup (C) 

Skor 4 : Baik (B) 

Skor 5 : Sangat Baik (SB) 
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B. Aspek Penilaian 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

1 2 3 4 5 

SK K C B SB 

Aspek  Kelayakan Bahasa 

Lugas 1. Ketepatan struktur kalimat      

2. Keefektifan kalimat      

3. Kebakuan istilah      

Komunikatif 4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 
     

Diagnosis dan 

Interaktif 

5. Kemampuan memotivasi 

peserta didik 
     

6. Kemampuan mendorong 

berpikir kritis 
     

Kesesuaian dengan 

perkembangan 

peserta didik 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

     

8. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional 

peserta didik. 

     

Kesesuaian dengan 

kaidah Bahasa 

Indonesia 

9. Ketepatan tata bahasa.      

10. Ketepatan ejaan.      

Penggunaan istilah, 

simbol atau  ikon 

11. Konsistensi penggunaan 

istilah. 
     

12. Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 
     

Sumber: Diadaptasi dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 
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C. Kritik dan Saran 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Bandar Lampung, 20 Maret 2018 

Ahli Bahasa 

 

 

 

NIP. 
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REKAPITULASI PENILAIAN VALIDASI OLEH AHLI BAHASA 

 

Aspek   
Butir 

Penilaian 
Validator Rata-rata Kreteria 

Kelayakan 

Bahasa 

1 3 

3,06 
Layak 

digunakan 

2 3 

3 4 

4 4 

5 3 

6 4 

7 4 

8 3 

9 4 

10 3 

11 3 

12 4 
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ANGKET UJI COBA PRODUK MODUL ELEKTRONIK BERBASIS 

LEARNING CONTENT DEVELOPMENT SYSTEM (LCDS)  

POKOK BAHASAN POLA BILANGAN SMP 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

Pengembangan E-Modul berbasis Learning Content Development System (LCDS) 

Pokok Bahasan Pola Bilangan:  

1. Berikan tanda check list (√) pada kolom penilaian sesuai penilaian anda terhadap 

Pengembangan E-Modul berbasis LCDS. 

2. Gunakan 4 indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Apabila penilaian adalah, “TS”, maka berilah saran terkait hal-hal yang menjadi 

kekurangan Pengembangan E-Modul berbasis LCDS Pokok Bahasan Pola 

Bilangan. 

 

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Tampilan awal E-Modul ini menarik 

perhatian 

    

2 Perpaduan warna pada E-Modul ini 

menarik 

    

3 Tidak ada kalimat yang membingungkan 

pada E-Modul ini. 

    

4 Tidak ada kalimat yang membingungkan     
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pada E-Modul ini. 

5 Gambar yang digunakan pada E-Modul ini 

tidak menarik. 

    

6 Saya tidak senang belajar matematika 

menggunakan E-Modul berbasis LCDS ini. 

    

7 Bahasa yang digunakan pada E-Modul ini 

sulit dipahami 

    

8 Video yang digunakan pada E-Modul 

berbasis LCDS ini mudah dipahami. 

    

9 Penggunaan E-Modul berbasis LCDS 

dalam kegiatan pembelajaran lebih mudah 

untuk dipahami 

    

10 Saya kurang bisa memahami materi dengan 

E-Modul berbasis LCDS ini. 

    

11 Contoh soal yang disajikan E-Modul 

berbasos LCDS kurang jelas 

    

12 Saya merasa bersemangat belajar 

matematika dengan bantuan E-Modul 

berbasis LCDS ini. 

    

13 Saya merasa termotivasi belajar 

matematika setelah menggunakan E-Modul 

berbasis LCDS ini. 

    

        Responden  

  

         

       (    ) 
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Hasil Uji Coba Skala Kecil 

 
 

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Lapangan Skala Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kelas 
 Jumlah 

Skor 

Skor 

Kemenarikan 
Kriteria 

1 
Responden 1 VII 

 
45 3,46 

Sangat 

Menarik 

2 
Responden 2 VII 

 
47 3,61 

Sangat 

Menarik 

3 
Responden 3 VII 

 
44 3,38 

Sangat 

Menarik 

4 
Responden 4 VII 

 
48 3,69 

Sangat 

Menarik 

5 
Responden 5 VII 

 
46 3,53 

Sangat 

Menarik 

6 
Responden 6 VII 

 
43 3,30 

Sangat 

Menarik 

7 
Responden 7 VII 

 
50 3,84 

Sangat 

Menarik 

8 
Responden 8 VII 

 
48 3,69 

Sangat 

Menarik 

9 
Responden 9 VII 

 
50 3,84 

Sangat 

Menarik 

10 
Responden 10 VII 

 
51 3,92 

Sangat 

Menarik 

 
Jumlah 

 
        472 

36.26 
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Hasil Uji Coba Lapangan Skala Besar 

No Nama 
Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayakan 
Kriteria 

1 Responden 1 41 3,15 Menarik 

2 Responden 2 50 3,84 Sangat Menarik 

3 Responden 3 48 3,69 Sangat Menarik 

4 Responden 4 48 3,69 Sangat Menarik 

5 Responden 5 42 3,23 Menarik 

6 Responden 6 51 3,92 Sangat Menarik 

7 Responden 7 50 3,84 Sangat Menarik 

8 Responden 8 40 3,07 Menarik 

9 Responden 9 51 3,92 Sangat Menarik 

10 Responden 10 48 3,69 Sangat Menarik 

11 Responden 11 47 3,61 Sangat Menarik 

12 Responden 12 46 3,53 Sangat Menarik 

13 Responden 13 50 3,84 Sangat Menarik 

14 Responden 14 48 3,69 Sangat Menarik 

15 Responden 15 52 4 Sangat Menarik 

16 Responden 16 44 3,38 Sangat Menarik 

17 Responden 17 51 3,92 Sangat Menarik 

18 Responden 18 49 3,76 Sangat Menarik 

19 Responden 19 47 3,61 Sangat Menarik 

20 Responden 20 49 3,76 Sangat Menarik 

21 Responden 21 50 3,84 Sangat Menarik 

22 Responden 22 51 3,92 Sangat Menarik 

23 Responden 23 47 3,61 Sangat Menarik 

24 Responden 24 48 3,69 Sangat Menarik 

25 Responden 25 51 3,92 Sangat Menarik 

26 Responden 26 49 3,76 Sangat Menarik 

27 Responden 27 50 3,84 Sangat Menarik 

28 Responden 28 45 3,46 Sangat Menarik 

29 Responden 29 46 3,53 Sangat Menarik 

30 Responden 30 40 3,07 Menarik 

 
JUMLAH 1.389 106,71 

 

      Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Lapangan Skala Besar 
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Overview 
Microsoft menyediakan Learning Content Development System (LCDS) merupakan kakas gratis yang 

memungkinkan kita untuk menciptakan konten pembelajaran yang berkualitas tinggi, interaktif dan 

dapat diakses secara online. LCDS memungkinkan setiap orang dalam komunitas atau organisasi 

tertentu untuk menerbitkan e-learning dengan menggunakan LCDS secara mudah dengan konten 

yang dapat disesuaikan, interaktif activity, kuis, games, ujian, animasi, demo, dan multimedia 

lainnya. 

Requirements 
• Operating system: Windows XP Service Pack 3 

• Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0 or later 

• Developer platform: Microsoft .NET Framework 3.5 or later 

• XML software development services: Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 

• Installation and configuration service: Windows Installer 3.1 

• Multimedia player: Adobe Flash Player 8 or later , Microsoft Silverlight 2.0 

LINK: Anda dapat mendownload secara gratis LCDS Tool disini 
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-473d-8071-
8b5b93f5939a&lcid=1033 

Benefits 
Dengan menggunakan LCDS, kita dapat: 

 Mengembangkan dan mempublish konten dengan cepat, tepat waktu dan relevan. 

 Memberikan konten Web yang sesuai dengan SCORM 1.2 dan dapat di-host dalam sebuah 

learning management system. 

 Upload atau publish konten yang ada. (LCDS mendukung beberapa format file). 

 Kita dapat membuat rich e-learning content yang berbasiskan Silverlight secara mudah. 

 Mengembangkan struktur pelatihan dan dengan mudah mengatur ulang setiap saat. 

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-473d-8071-8b5b93f5939a&lcid=1033
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-473d-8071-8b5b93f5939a&lcid=1033
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Fitur terbaru pada LCDS versi 2.5 
Beberapa fitur terbaru pada LCDS v2.5, sebagai berikut : 

 Kompatibel dengan Firefox 3.5.9 dan Firefox 3.6.3. 

 Microsoft Silverlight 4 Media Player untuk animasi yang meliputi closed captioning. 

 Peningkatan aksesibilitas keyboard dan untuk tile game, adventure interactivity, dan Voice of 

the Expert element. 

 Authoring LCDS dan e-learning dibuat sepenuhnya kompatibel dengan Microsoft Silverlight 4.0. 

Rilis versi terbaru dari LCDS kompatibel dengan sistem operasi 64-bit dan dengan Microsoft 

Silverlight 4.0. Anda akan menemukan fitur inovatif, seperti kemampuan untuk menggunakan 

animasi dengan closed captioning. Selain itu, LCDS tersedia dalam 17 bahasa tambahan yakni  

 English (US)  

 Chinese (China)  

 Chinese (Taiwan)  

 Czech (Czech Republic)  

 Danish (Denmark)  

 Dutch (Netherlands)  

 French (France)  

 German (Germany) 

 Italian (Italy)  

 Japanese (Japan)  

 Korean (South Korea)  

 Norwegian (Norway) 

 Polish (Poland)  

 Portuguese (Brazil)  

 Russian (Russia)  

 Spanish (Spain)  

 Swedish (Denmark) 

Langkah-langkah Membuat Konten pada LCDS 

 

 Create: Pada tahap pertama, tentunya kita membuat konten course/pelatihan. Menentukan 

tema, nama, struktur dan jenis pelatihan. Pada LCDS telah tersedia template-template untuk 

setiap topik yang memudahkan kita dalam membuat konten e-learning yang berkulitas. 

 Preview: setelah kita memilih templateyang sesuai dengan konten pelatihan dan mengisi 

template tersebut, kita dapat mempreview hasilnya. Hal ini memudahkan kita untuk tahu 

seperti apa hasil e-learning yang telah kita buat pada saat itu juga. 
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 Refine: Jika anda merasa kurang puas dengan konten maupun templatenya, anda dapat 

mengeditnya kembali dan kemudian menyimpannya. 

 Delight: Publikasikan pelatihan Anda dan mendistribusikannya kepada audiens melalui Web 

atau learning management system. 

Memulai Bekerja dengan LCDS 

LCDS Environment 

 

 

Add module untuk menambahkan modul baru. 

 

Add Lesson untuk menambahkan pelajaran baru. 

 

Add Topic untuk menambahkan topic baru. 

 

Move Up untuk memindahkan topic, lesson dan module ke topic, lesson dan module yang 
berada diatasnya. 

 

Move Down untuk memindahkan topic, lesson dan module ke topic, lesson dan module 
yang berada dibawahnya. 
 

 

Delete untuk menghapus topic, lesson dan module. 

 



 

© 2011 Ebook LCDS         Page 7 

 

Membuat Course baru 

Untuk membuat pelatihan baru kita dapat memilih New pada Tool Bar, maka akan muncul kotak 

dialog sebagai berikut: 

 

Isi kotak Course Name sesuai dengan nama pelatihan Anda, pilih Course Language untuk mengganti  

bahasa pelatihan Anda, karena Bahasa Indonesia belum tersedia kita memilih English (US). Jika 

sudah klik OK, maka LCDS akan membuatkan konten pelatihan baru. 

Membuka Course 

Untuk membuka Course kita memilih Open pada Tool Bar, maka akan muncul kotak dialog sebagai 

berikut : 

 

Pilih salah satu course dan klik Open. 
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Menyimpan dan Menutup Course 

Untuk menyimpan kita dapat menggunakan shortcut Ctrl+S atau memilih Save pada Tool Bar. Untuk 

menutup LCDS tekan tombol Close pada ujung kanan atas Window atau tekan Alt+F4. 

Toolbar 

Text Formatting 

Pada formating text sama saja ketika kita bekerja pada Word maupun text editor lainnya. Pada LCDS 

juga terdapat format Bold, Italic, Underline, Heading, Bullet & Numbering, Decrease & Increase 

Indent dan juga Spelling Checker. 

 

Reader Aid 

Merupakan pesan khusus untuk pelajar, seperti Catatan (Note), Perhatian (Caution), dan Peringatan 

(Warning), dll. Jenis-jenis Reader Aid yang tersedia sebagai berikut. 

 

Untuk menambahkan reader aid ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Buka page dan template yang Anda ingin menyertakan reader aid. 

2. Pilih/drag teks yang ingin Anda format sebagai reader aid. 

3. Pada toolbar, klik Reader Aid. 

4. Pada kotak dialog reader aid, klik pada tombol di sebelah jenis reader aid yang ingin Anda 

sertakan, dan kemudian klik OK. Teks yang Anda pilih akan diformat sebagai reader aid. 

Preview 

Tombol Preview  digunakan untuk melihat tampilan page/template e-learning kita.  
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Media Folder 

Tombol media folder   merupakan shourtcut dimana akan menunjukkan path/lokasi 

penyimpanan media yang digunakan seperti image, video, audio atau Flash file. 

 

Undo & Redo 

Tombol Undo (Ctrl+Z) digunakan untuk membatalkan apa yang dikerjakan sebelumnya dan tombol 

Redo (Ctrl+Y) untuk sebaliknya.  

Insert Hyperlink, Code & Attachment 

Insert Hyperlink  untuk memasukkan tautan/link (biasanya berupa alamat web page). 

Caranya dengan memilih text yang akan diberi tautan dan klik icon Hyperlink dan ketikkan alamat 

web page. Untuk insert Code caranya dengan memilih text yang akan diformat sebagai code atau 

mengetikannya secara langsung dan klik icon code.   

Anda juga dapat menambahkan lampiran ke modul Anda. Lampiran dapat berupa informasi 

tambahan atau referensi. Jenis file berikut yang dapat ditambahkan sebagai lampiran: MHT, Zip, 

Doc(docx), Ppt(pptx), XSL(xlsx), GSA, Oft, Exe, Htm, Html. Caranya dengan menyeleksi kalimat/kata 

dan klik tombol Attachment  

NOTE: Spasi pada nama file harus diganti dengan garis bawah. Meskipun tidak ada penamaan khusus 

yang diperlukan oleh LCDS untuk file media, Anda tidak dapat menggunakan spasi dalam nama file. 

Beberapa jenis file yang diterima, seperti Doc, Ppt dan XSL mengharuskan komputer pelajar Anda 

menggunakan aplikasi Microsoft ® Office untuk membuka filenya atau Anda dapat menyimpan file 

tersebut sebagai Single File Web Page (*. MHT, *. MHTML) dan menggunakannya sebagai lampiran 

Anda. Ini akan memastikan bahwa lampiran tersebut tidak tergantung pada aplikasi tertentu. 

Pastikan juga file tersebut terdapat pada Folder Media. 
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MenggunakanTemplate 

Untuk mempermudah pembuatan konten e-learning, LCDS menyediakan berbagai jenis template 

yang bisa Anda gunakan secara gratis. 

Interact 

Template interact dapat kita gunakan untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif. Pada 

Interact terdapat 4 kategori template Adventure Activity, Drag and Drop, Interactive Job Aid dan 

Slider.  

Adventure Activity  

Merupakan template yang memudahkan kita untuk membuat interaktivitas multi-halaman. 

Adventure Activity template dapat digunakan pada pembelajaran yang berbasis skenario masalah 

dan pemecahan masalah. Setiap halaman berisi teks dan grafis. 

Template ini memungkinkan anda membuat sebuat konten e-learning disertai gambar dan terdapat 

link konten yang saling berhubungan. 
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Ada tiga komponen dalam template Adventure Activity, diantaranya : 

Komponen Deskripsi 

Text  Deskripsi singkat mengenai gambar. 

Media  Untuk menambahkan gambar. 

Choice Untuk membuat link menuju halaman tertentu. 

 

Anda dapat melihat tampilan halaman e-learning dengan meng-klik tombol preview pada toolbar. 
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Drag and Drop 

Drag dan Drop komponen menyediakan cara interaktif untuk menguji konsep yang telah disajikan 

dalam topik-topik sebelumnya. Pelajar dapat melakukan drag dan drop item ke dalam kategori 2-3. 

Terdapat tombol Submit untuk mengirimkan jawaban, tombol Reset untuk mengosongkan jawaban 

dan tombol Show Answer untuk menampilkan jawaban yang benar. 
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Ada dua komponen dalam template Drag and Drop, diantaranya : 

Komponen Deskripsi 

Instructions Kolom ini berisi instruksi atau cara penggunaan konten e-learning, 

pesan instruksi ini akan tampil sebelum aplikasi dijalankan berupa 

splash. 

Category Kolom ini berisi pertanyaan dan jawaban, sehingga ketika user 

memilih jawaban akan dianggap benar atau salah bergantung 

pada category dan category items. 

 

Berikut contoh konten e-learning yang sudah dijalankan : 
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Interactive Job Aid 

Template Interactive Job Aid dapat Anda gunakan untuk membuat tampilan kuis secara interaktif. 

Kuis yang disajikan dalam bentuk dua pilihan jawaban yakni Ya dan Tidak yang membentuk sebuah 

tree (pohon). Untuk lebih jelasnya perhatikan skema pertanyaan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah hewan 

ini berkaki 

empat? 

Apakah ia 

karnivora? 

Hewan Itu Adalah 

Sapi 

Hewan Itu Adalah 

Harimau 

Apakah ia 

hidup di darat? 

Hewan Itu Adalah 

Ikan 

Hewan Itu Adalah 

Sapi 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 3 
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Ada tiga komponen dalam template Interactive Job Aid, diantaranya :  

Komponen Deskripsi 

Yes / No Question Kolom yang berisi pertanyaan yang jawabanya hanya Ya atau 

Tidak. 

Go To Question Kolom ini berisi no. soal yang diisikan secara default. 

Display Decision Untuk menampilkan kesimpulan dari decision tree. 

 

Ketika ditampilkan maka akan menghasilkan sebagai berikut: 
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Slider 

Template Slider memungkinkan para peserta didik untuk mengeksplorasi hubungan antara satu 

sampai dengan empat variabel dan hasil yang diberikan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan 

jumlah variabel masing-masing dan langsung melihat hasilnya. Pengguna mengklik dan geser dan 

mengamati hasil untuk memahami konsekuensi. 

Slider tersedia dalam dua ukuran: Halaman Penuh dan Setengah Halaman. Slider halaman penuh 

mengambil lebar halaman penuh, sedangkan slider setengah halaman memakan sekitar setengah 

dari total halaman lebar. 

 

Watch 
Template Watch dapat kita gunakan untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif dengan 

disertai konten multimedia. Pada template Watch terdapat 4 jenis komponen, yaitu; Animation; 

Demonstration; Media With Key Points; Click Table Animation. 

Animation 

Komponen ini memungkinkan Anda membuat konten e-learning disertai video. Format video yang 

didukung oleh komponen ini adalah swf, xaml, dan wmv. Pengguna dapat melihat video sambil 

membaca penjelasan di samping video. 
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Ada dua komponen dalam template Animation, diantaranya : 

Komponen Deskripsi 

Transcript  Deskripsi singkat mengenai video. 

Animation  Untuk menambahkan video. 

 

Jika dijalankan maka akan tampil seperti berikut : 
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Demonstration 

Komponen ini  digunakan untuk menampilkan video yang diawali oleh sebuah gambar pengantar. 

Ketika di klik Launch, akan tampil window baru berisi video. Cara penggunaanya, pengguna cukup 

mencari statement true dan menjadikan statement tersebut menjadi satu baris vertical atau 

horizontal. 
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Ada lima komponen dalam template Demonstration, diantaranya: 

Komponen Deskripsi 

Alt Text  Title dari gambar. 

Picture  Untuk menambahkan gambar. 

Paragraph Dekripsi gambar. 

Demo Berisi video demontrasi. 

Transcript Berisi penjelasan video yang bisa di print. 

 

Ketika ditampilkan maka akan tampil sebagai berikut : 
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Ketika klik Launch akan tampil window baru berisi video. 

 

Media With Key Points 

Template ini memberikan cara untuk menampilkan video (format WMV) dengan list point-point 

penting yang ditampilkan di sebelah video. Selain itu, Anda dapat menyertakan transkrip audio bagi 

peserta didik untuk melihat dan / atau mencetaknya jika diinginkan. 

Tabel Komponen template 
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Terdapat 3 tabel komponen pada template Media with key Points; 

Komponen Deskripsi 

Video  Video presentasi 

Key Points  Penjelasan dari video 

Transcript Salinan/Ringkasan Video 

XML Penggunaan file XML untuk menentukan point-point 

 

Untuk menggunakan file XML anda membutuhkan tool seperti Microsoft Expression Encoder untuk 

membuat XML file untuk menentukan poin-poin kunci dari file video. Contoh nya pada menit ke 30 

penjelasan berbeda dengan menit pertama. Sehingga akan menampilkan Key Point yang berbeda. 
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Jika transcript ditampikan maka akan tampil seperti berikut ini: 
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Click Table Animation 

Komponen ini memungkinkan kita meletakan beberapa video dengan bermacam judul sehingga 

pengguna dapat memilih video yang ingin diputar dengan cara meng-klik judul video. 

 

Ada enam komponen dalam template Click Table Animation, diantaranya :  

Komponen Deskripsi 

Paragraph  Penjelasan mengenai konten e-learning 

Column 1 Title  Judul kolom kiri 

Column 2 Title Judul kolom kanan 

C1/R1 (Text) Judul video 

C1/R1 (Animation) Berisi video 

C1/R1 (Transcript) Berisi penjelasan video. 

 

Ketika ditampilkan maka akan tampil sebagai berikut : 
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Play 

Template ini memungkinkan kita untuk membuat konten e-learning yang lebih menarik dengan 

disertai animasi visual layaknya permainan. 

Sort Game 

Hampir sama seperti komponen Drag and Drop pada template Interact, namun pada konten Sort 

Game dikemas lebih menarik disertai batas waktu permainan/count down. Setelah bermain, akan 

ditampilkan summary permainan. 
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Ketika ditampilkan, maka akan tampil sebagai berikut : 
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Tile Game 

Komponen ini memungkinkan anda membuat sebuah konten e-learning yang menentukan suatu 

statement true atau false. 

 

Ketika ditampilkan, maka akan tampil sebagai berikut : 
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Read 

Pada template Read terdapat beberapa pilihan yang sangat berguna untuk membuat content e-

learning yang bersifat pasif (berisi text, picture dan  tabel)maupun untuk menciptakan pengalaman 

belajar secara interaktif (multiple choice, essay, question dan true false). 
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Introduction 

Template Introduce adalah template yang mempunyai beberapa fungsi. Pada template ini dapat 

digunakan untuk overview modul, perkenalan pelajaran, atau halaman topik. Anda dapat 

menempatkan komponen-komponen berikut. 

Komponen Deskripsi 

Picture  Untuk menambahkan gambar. 

VOE Caption / Alt Text  Deskripsi singkat mengenai gambar. 

Heading Judul paragraf atau pokok bahasan 

Paragraf  Dapat berisi penjabaran dari pokok bahasan. 

Audio Untuk menambahkan audio. 

Transcript Transkrip rekaman. 

 

 

Text and Picture 

Template Text and Picture dapat digunakan untuk membuat content yang berisikan paragraf-

paragraf dan gambar. Pada template ini terdapat komponen-komponen sebagai berikut.  

Komponen Deskripsi 

Picture  Untuk menambahkan gambar. 

Alt Text  Deskripsi singkat mengenai gambar. 

Paragraf  Dapat berisi penjabaran dari pokok bahasan. 
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Tabel 

Template Tabel berguna untuk membuat content berupa tabel, pada template ini terdiri dari 

komponen-komponen sebagai berikut. 

Komponen Deskripsi 

Paragraf  Dapat berisi penjabaran dari pokok bahasan. 

Tabel  

Column Title Judul kolom 

Picture Untuk menambahkan gambar kedalam kolom 

Alt Text Deskripsi singkat mengenai gambar 

Text Berisi detail deskripsi  
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Click Table 

Template Click Tabel digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar,  menunjukkan perbandingan, dan 

menyampaikan fakta-fakta seperti definisi.  Klik item pada kolom kiri dan konten terkait akan 

ditampilkan pada kolom lainnya. Kolom ketiga adalah opsional dan biasanya digunakan untuk 

grafis/gambar saja. Komponen-komponen yang terdapat pada template ini sama dengan template 

tabel. 
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Multiple Choice 

Soal pilihan ganda adalah salah satu pilihan penilaian yang tersedia dalam LCD (Learning Content 

Development). Multiple Choice template mendukung hingga 10 pertanyaan, dan hanya 1 jawaban 

yang benar per pertanyaan. Pelajar dihadapkan dengan satu pertanyaan pada satu waktu, dan dapat 

menavigasi ke pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan menggunakan nomor pertanyaan di bagian 

atas halaman. Pelajar mendapatkan feedback segera setelah selesai dari setiap pertanyaan, 

berdasarkan jawaban yang dipilih. 

Untuk tiap pertanyaan, setelah jawaban telah disubmit, peserta didik tidak diijinkan untuk merevisi 

atau mengirimkan kembali jawaban mereka. Untuk kursus yang disediakan di sebuah LMS (Learning 

Management System), jawaban secara otomatis akan dilacak dan dinilai pada LMS. Komponen-

komponen yang terdapat pada template multiple choice sebagai berikut : 

Komponen Deskripsi 

Question Berisi pertanyaan yang diajukan. 

Answer Pilihan jawaban yang ditampilkan 

Feedback Pesan yang muncul ketika pelajar mensubmit jawabanya. 

Correct Answer Jawaban yang benar. (Kunci jawaban) 
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True False 

Item True/False adalah salah satu pilihan penilaian yang tersedia dalam LCD. True False template 

mendukung hingga 10 peryataan benar / salah, serta feedback untuk kedua pilihan jawaban. Pelajar 

dihadapkan dengan satu pernyataan sekaligus, dan dapat menavigasi ke laporan lainnya dengan 

menggunakan nomor item di bagian atas halaman. Pelajar mendapatkan feedback segera setelah 

mengirimkan jawaban mereka untuk setiap pernyataan. Setelah jawaban disubmit, pelajar tidak 

dapat mengubah jawaban mereka dan tidak dapat mengirimkannya kembali.  

Komponen-komponen yang terdapat pada template True False sebagai berikut : 

Komponen Deskripsi 

Statement Berisi peryataan yang bernilai benar atau salah. 

Feedback (for correct answer) Pesan yang muncul ketika pelajar mensubmit jawaban 
yang benar. 

Feedback (for incorrect answer) Pesan yang muncul ketika pelajar mensubmit jawaban 
yang salah. 

Correct Answer Jawaban yang benar. (Kunci jawaban) 

 

 

Essay Question 

Essay Question adalah salah satu pilihan penilaian yang tersedia dalam LCD. Tentu saja Anda harus 

host di sebuah LMS jika Anda berencana untuk menggunakan jenis penilaian ini. LMS adalah tempat 

pengiriman jawaban, kemudian disimpan untuk diperiksa dan dinilai oleh instruktur. 
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Essay Question template mendukung satu pertanyaan esai. Pelajar dihadapkan dengan pertanyaan 

esai dan jawaban maksimal berjumlah 250 karakter (termasuk spasi). Setelah jawaban disubmit, 

pelajar tidak dapat mengubah jawaban mereka dan tidak dapat mengirimkannya kembali.  

Komponen yang terdapat pada template Essay Question sebagai berikut : 

Komponen Deskripsi 

Question Berisi pertanyaan yang diajukan. 

 

 

Glossary 

Glosari template dapat digunakan sebagai tempat definisi istilah yang digunakan dalam kursus 

tersebut. Seringkali istilah glossary sama digunakan di seluruh kurikulum. 

Cara membuat glosarium 

1. Masukkan istilah dalam komponen Glossary, format dengan huruf tebal dan kemudian tekan 

ENTER untuk memulai sebuah paragraf baru. 

2. Pada paragraf baru, masukkan definisi untuk istilah di atasnya. 

3. Lanjutkan menambahkan istilah dan definisi sampai glossary selesai. 

4. Kemudian klik Save. 



 

© 2011 Ebook LCDS         Page 34 

 

 

 

Show Hide 

Dengan Show Hide template, Anda dapat menggabungkan gambar di kiri dengan teks di sebelah 

kanan, termasuk "Show/Hide" teks. Show Hide teks terdiri dari link yang dapat diklik dengan teks 

yang sesuai, ketika pengguna mengklik judul maka akan menampilkan teks deskripsi, jika pengguna 

mengklik kembali judul tersebut maka deskripsi teks akan disembunyikan. Klik Show All untuk 

menampilkan semua deskripsi teks.  
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Try 

Simulation 

Simulasi menggabungkan screen capture dan animasi untuk menciptakan pengalaman menggunakan 

software komputer tanpa pengguna benar-benar menggunakan atau mempunyai perangkat lunak. 

Software simulasi menyediakan pelajar dengan praktek melaksanakan proses atau kegiatan dalam 

aplikasi perangkat lunak. 

NOTE : Untuk template ini tidak akan dibahas secara mendetail 

Lab Scenario / Offline 

Template ini akan memungkinkan penulis memberikan informasi latar belakang tekstual untuk 

laboratorium yang dilakukan siswa secara offline. Meskipun template dipilih secara terpisah, tetapi  

masih identik dengan Teks / Grafis template. Komponen-komponen yang ada pada template ini 

sama dengan template Text and Picture. 
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Classroom 

Text, Picture & Table 

Dengan Text, Picture & Table template, Anda dapat menggabungkan gambar, teks paragraf, dan 

tabel (sampai dengan 3 kolom dan 10 baris) dalam satu subject tunggal. Selain itu, template ini 

memungkinkan Anda untuk menambahkan setting tambahan teks, gambar, dan kombinasi tabel 

(hingga totalnya 16) untuk ditampilkan dalam topik yang sama kemudian peserta didik dapat 

mengakses topik tambahan tersebut.  
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Sekilas tentang SnackBox 
Setelah konten pembelajaran telah selesai dan siap untuk disajikan. Berikutnya adalah bagaimana 

kita men-deliver konten tersebut. Microsoft telah menyediakan sebuah portal untuk mengupload 

konten pembelajaran yang telah kita buat sebelumnya dan dapat diakses via internet. Selain itu, 

Anda juga dapat mempublish konten tersebut dari localhost atau pada server lokal 

yangmemungkinkan diakses dari jaringan intranet. 

INFO: Berikut alamat portal Microsoft Learning SnackBox http://snackbox.microsoft.com/ 

 

Mempublish ke Localhost 

Untuk mempublish konten pembelajaran yang telah kita buat dengan LCDS Author ke localhost 

berikut langkah-langkahnya: 

1. Install Snack Converter Tool yang dapat Anda download disini 

http://download.microsoft.com/download/0/F/F/0FF3032A-B214-4DBF-A4AD-

7261D682504A/lcdsToSnackInstaller.exe 

2. Jalankan aplikasinya. 

http://snackbox.microsoft.com/
http://download.microsoft.com/download/0/F/F/0FF3032A-B214-4DBF-A4AD-7261D682504A/lcdsToSnackInstaller.exe
http://download.microsoft.com/download/0/F/F/0FF3032A-B214-4DBF-A4AD-7261D682504A/lcdsToSnackInstaller.exe
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3. Setelah muncul tampilan aplikasi LCDS to Learning Snack Converter, pilih menu New > Snack 

from LCDS. 

 

4. Cari lokasi penyimpanan course LCDS pada lokasi path berikut: C:\ProgramData\Microsoft 

Learning\LCDS\courses\  

5. Isikan judul konten pembalajarannya pada kolom Snack Title.  

6. Cari template-template yang ingin anda gunakan, lokasinya pada C:\ProgramData\Microsoft 

Learning\LCDS\courses\<nama_course>\course Ulangi langkah berikut ini sampai 6 

template berikutnya. 
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7. Jika semua langkah diatas telah selesai klik tombol Create Build. 

8. Buka kembali lokasi folder  

C:\ProgramData\Microsoft Learning\LCDS\courses\<nama_course> 

Buka file Default.html pada browser Anda, maka akan muncul seperti berikut ini. 
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INFO: Untuk lebih lanjut mengenai mempublish konten pembelajaran pada portal Snack Box 

silahkan ikuti petunjuk pada http://snackbox.microsoft.com/Pages/PublishSnack.aspx 

Referensi 
[1] Microsoft Learning Content Development System 

http://www.microsoft.com/Learning/tools/lcds/ 

[2] Learning Content Development System: Sample Courses 

http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/samples/default.mspx 

[3] Register dan download LCDS tool gratis  

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-

473d-8071-8b5b93f5939a&lcid=1033 

[4] Microsoft LCDS Forum  

http://forums.community.microsoft.com/en/LCDS/threads/ 

[5] Microsoft LCDS FAQs 

http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/faq/ 

http://www.microsoft.com/Learning/tools/lcds/
http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/samples/default.mspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-473d-8071-8b5b93f5939a&lcid=1033
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wizid=2d2500a6-e56b-473d-8071-8b5b93f5939a&lcid=1033
http://forums.community.microsoft.com/en/LCDS/threads/
http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/faq/
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Lampiran 7 

 Kisi-kisi Lembar Angket Peserta Didik  

 

E-Modul Berbasis Learning Content Development System (LCDS) 

Pokok Bahasan Pola Bilangan SMP 

 

Komponen No Jenis Pertanyaan 

Favorable Unfavorable 

 

 

 

 

 

 

Angket Peserta 

Didik 

 

 

Kemenarikan 

 

 

1 √  

2 √  

3 √  

4  √ 

5  √ 

6  √ 

 

 

Kemudahan 

7  √ 

8  √ 

9  √ 

10 √  

11 √  

Kemanfaatan 12 √  

13 √  

TOTAL  7 6 

Sumber : Purwoko. Urio. 2008. BSNP. (Online) Tersedia di: 

  http://eprints.uny.ac.id/9509/24/LAMPIRAN%201.1-1.10.pdf.(Dimodifikasi) 

 

Dengan Skala Likert : 

JAWABAN Skala 

Favorable 

Skala 

Unfavorable 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 



UJI COBA KELOMPOK KECIL 

 
     Gambar ketika Peneliti menjelaskan terkait E-Modul berbasis LCDS 

 

    
  Gambar ketika peserta didik mengerjakan uji kompetensi pada E-Modul 



 
Gambar ketika peserta didik memahami angket responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI COBA KELOMPOK BESAR 

 

 
Gambar ketika peneliti mengenalkan e-modul berbasis LCDS 

 

 
Gambar ketika peserta didik mengerjakan uji kompetensi pada e-modul 



 
Gambar ketika peserta didik mengerjakan uji kompetensi pada e-modul 

 

 
ambar ketika perwakilan peserta didik mengerjakan uji kompetensi pada e-modul 



 
Gambar ketika peserta didik memahami angket responden 

 



 

 

 

 

Berikut ini merupakan desain lay out modul elektronik berbasis LCDS pada materi Pola Bilangan. 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pembukaan Cover 

 

Pada tampilan ini 

terdapat cover e-

modul berbasis 

LCDS 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft office 

powerpoint 2016 

dan coreldraw. 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

read, kemudian 

introduction 

Petunjuk 

 

Tampilan ini berisi 

tata cara 

penggunaan modul 

pembelajaran. 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft 

powerpoint 2016 

dan coreldraw. 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 



 

 

 

 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

read, kemudian 

introduction 

KI, KD, dan 

Tujuan 

Pembelajarna 

 

Tampilan ini berisi 

KI, KD, dan tujuan 

pembelajaran 

berdasarkan 

kurikulum 2013 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft 

powerpoint 2016 

dan coreldraw 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

read, kemudian 

introduction. 



 

 

 

 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Materi Ilustrasi pola 
bilangan 

 

Tampilan ini berisi 

ilustrasi pola 

bilangan 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft 

powerpoint 2016 

dan coreldraw 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

read, kemudian 

introduction. 

  Macam-

macam pola 

bilangan 

 

 

Tampilan ini 

macam-macam 

pola bilangan 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft 

powerpoint 2016 

dan coreldraw 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

read, kemudian 

introduction. 



 

 

 

 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Video 
pembelajaran 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

Try, kemudian 

simulation 

  Sort Game 

 

Konten Sort Game 

dikemas lebih 

menarik disertai 

batas waktu 

permainan/count 

down. Setelah 

bermain, akan 

ditampilkan 

summary 

permainan. 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

play, kemudian 

sort game. 



 

 

 

 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Uji 
Kompetensi 

 

Tampilan ini berisi 

soal tes formatif 

untuk mengukur 

pemahaman 

pengguna terhadap 

materi yang telah 

dipelajari di dalam 

modul. Soal 

disajikan dalam 

bentuk soal 

multiple choice, 

disertai feedback 

atas jawaban yang 

dipilih, kemudian 

melaju ke soal 

berikutnya. Di 

bagian akhir akan 

muncul jumlah 

soal yang berhasil 

dijawab dengan 

benar dan nilai 

yang diperoleh 

pengguna. 

 

Program 

pendukung: 

I-Spring 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

Try, kemudian 



 

 

 

 

No. Bagian Sub Bagian Tampilan Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

simulation 

 Penutup  

 

Tampilan ini berisi 

ilustrasi pola 

bilangan 

 

Program 

pendukung: 

Microsoft 

powerpoint 2016 

dan coreldraw 

 

Template pada 

LCDS yang 

digunakan: 

read, kemudian 

introduction. 
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