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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS 

LITERASI ISLAM DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI 

OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT OPTIK KELAS XI SMA/MA 

 

Oleh 

Retno Dwi Anggraini 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran fisika 

berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan 

alat-alat optik kelas XI SMA/MA. Pengembangan dilakukan dengan metode 

penelitian dan pengembangan (Research & Development) dengan langkah penelitian 

yang dilakukan meliputi pendefinisian (defne), perancangan (design), dan 

pengembangan (develop).  Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI 

SMA/MA Instrumen pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan angket 

kebutuhan, lembar validasi dan lembar angket respon pendidik dan peserta didik serta 

análisis data menggunakan skala likert. 

Hasil validasi dilakukan oleh ahli media persentase rata-rata mencapai 81% 

dengan kategori “Sangat Layak”, ahli materi persentase rata-rata mencapai 85% 

dengan kategori “Sangat Layak”, ahli agama persentase rata-rata mencapai 93% 

dengan kategori “Sangat Layak” dan ahli bahasa persentase rata-rata mencapai 97% 

dengan kategori “Sangat Layak”. Setelah divalidasi oleh ahli maka selanjutnya di uji 

cobakan dengan pendidik dan peserta didik melalui dua tahap yaitu uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Hasil persentase rata-rata respon pendidik  

mencapai 87%, respon peserta didik terhadap kemenarikan modul pembelajaran 

fisika diperoleh dari uji coba kelompok kecil sebesar 91% dan uji coba lapangan 

sebesar 90% dengan kriteria interpretasi “Sangat Menarik”, ini berarti modul 

pembelajaran fisika yang dikembangkan dalam kriteria interpretasi “Sangat Menarik” 

dengan respon “Positif”. Berdasarkan penilaian ahli dan hasil uji coba dapat 

disimpulkan bahwa modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI 

SMA/MA dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran Fisika. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, Modul Pembelajaran Fisika, Literasi Islam, 

Pendekatan Saintifik, Materi Optik Geometri dan Alat-Alat 

Optik  
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MOTTO 

 

 

                         

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, 

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”(Q.S 

Muhammad: 7) 

 

 

“Allah melalui firman-Nya membimbing manusia untuk mengenal Dia melalui 

ciptaan-Nya yang terhampar diantara langit dan bumi.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia yang tertuang 

dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
 Pendidikan 

telah diakui sebagai kekuatan yang dapat membantu untuk mencapai kemajuan dan 

kemegahan peradaban. Kemajuan pengetahuan dan teknologi dapat membuktikan 

bahwa peran pendidikan sangat penting untuk banyak aspek kehidupan manusia.
2
 

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia karena selain 

menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim, 

Allah SWT telah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Salah 

satu firman Allah SWT dalam Qs. Mujadallah ayat 11,
3
 berbunyi : 

                             

                                    

      

                                                             
1
 Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional (Bandung: PT Imperial Bhakti, 

2009), h.13. 
2
 Rijal Firdaos, “Developing And Testing The Construct Validity Instrument Of Tazkiyyatun 

Nafs,” Jurnal ADDIN, Vol.11 No.2 (2017), h. 434. 
3
 Sri Latifah, “Pengembangan Modul IPA Terpadu Terintegrasi Ayat-ayat Al-Qur’an pada 

Materi Air Sebagai Sumber Kehidupan,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Al-BiRuNi,” Vol.04.No.2 

(2015), h.155. 



2 
 

 
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
4
 

 

Pendidikan pada intinya dilakukan dengan tujuan untuk membentuk karakter 

dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Melihat dari sisi 

pembentukan karakter, pendidikan menjadikan manusia agar memiliki identitas yang 

jelas, bermoral, menghayati nilai-nilai agama serta budaya bangsa, memiliki 

solidaritas dan tanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
5
  

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

telah diakui sebagai kekuatan yang dapat membantu orang-orang untuk mencapai 

kemajuan dan kemegahan peradaban. Kemajuan pengetahuan dan teknologi dapat 

membuktikan bahwa peran pendidikan sangat penting untuk banyak aspek kehidupan 

manusia, seperti aspek ekonomi, politik, dan budaya. 

Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya kurikulum 2013, yakni munculnya 

pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah di integrasi ke dalam 

semua mata pelajaran. Selain itu dalam kurikulum 2013 adanya suatu penilaian dari 

semua aspek. Artinya penentuan nilai bagi peserta didik bukan hanya didapat dari 

nilai ujian, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktik, sikap dan lain-lain.
6
 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2013), h.133 . 

5
 Mohammad Ali, op.cit, h.174. 

6
 Imas Kurniasih dan Berlin Sari, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), h.40.  
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Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat  terpisahkan 

meski berada pada posisi yang berbeda. Hal ini dikarenakan disatu sisi kurikulum 

sebagai pedoman tertulis bagi pelaksanaan pembelajaran, di sisi lain pembelajaran 

akan memberikan masukan untuk penyempurnaan kurikulum yang akan datang.
7
 

Berorientasi pada kenyataan tersebut, maka kurikulum 2013 menitiberatkan pada 

pendekatan scientific education, yaitu pendekatan yang menekankan pada lima 

langkah dalam memperoleh pengetahuan.
8
 

     Pendekatan saintifik diyakini sebagai solusi perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pendekatan 

saintifik dalam proses pembelajaran yang dimaksud meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan membuat jejaring untuk semua mata pelajaran.
9
 Pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik tidak hanya memandang hasil belajar 

sebagai penilaian terakhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting.
10

 

Setiap pengimplementasian model pembelajaran pada setiap kurikulum,  

diperlukan elemen-elemen pendukung kegiatan pembelajaran. Salah satu diantaranya 

adalah bahan ajar.
11

 Modul merupakan bahan ajar cetak yang biasanya disajikan 

                                                             
7
 Umi Fadhilah Ismawati dan Sri Mulyaningsih, “Pengaruh Penerapan Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik pada Materi Elastisitas terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X,” Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika, 3.3 (2014), h.33. 
8
 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Konstektual (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.9. 
9
 Fandi Irawan dan Retno Hasanah, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Kalor dan Perubahan Wujud Zat terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 15 Surabaya,” Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika, 3.3 (2014), h.87.  
10

 Umi Fadhilah Ismawati dan Sri Mulyaningsih, op.cit., h.141. 
11

 Eko Megawati Putri, Sutadi Waksito dan Pujayanto, Pengembangan Modul Fisika Berbasis 

Scienific Aproach pada Materi Elastisitas dan Hukum Hooke untuk Siswa SMA Kelas X (Skripso Prodi 

Pendidikan Fisika Universitas Sebelas Maret, 2014), h.2. 
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dalam bentuk pembelajaran mandiri (self instructional) serta alat atau sarana pem-

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

dirancang secara sistematis serta menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.
12

 Modul dapat digunakan untuk 

belajar secara mandiri atau secara individu oleh peserta didik karena dalam modul 

berisi tujuan, lembar kerja, bahan bacaan, kunci jawaban, dan alat evaluasi. Selain itu 

modul dapat digunakan sebagai alternatif bentuk penyajian bahan yang digunakan 

dalam suatu pembelajaran, termasuk pembelajaran fisika.
13

 

Proses pembelajaran di sekolah menuntut peserta didik untuk mengetahui dan 

memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, namun juga memahami bahwa 

keteraturan yang ada dalam alam semesta ini tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT 

sehingga harapannya dapat menambah rasa keimanan  terhadap Tuhan, dan 

menumbuhkan karakter berwawasan keislaman terhadap peserta didik.
14

 Usaha yang 

dilakukan tersebut sebagai bentuk aplikasi dalam kurikulum 2013 yang sesuai dengan 

kompensi inti nomor 1 yaitu menghargai, menghayati, mengamalkan kepercayaan 

ajaran agama yang dianutnya. 

                                                             
 
12

 F. Yuliawati, M. A. Rokhimawan, J. Suprihatiningrum,“Pengembangan Modul Pembelajaran 

Sains Berbasis Integrasi Islam-Sains Untuk Peserta Didik Difabel Netra MI/SD Kelas 5 Semester 2 

Materi Pokok Bumi Dan Alam Semesta,” Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Vol. 2 No. 2 (2013), 

h.171. 
13

Rufii Rufii, “Developing Module on Constructivist Learning Strategies to Promote Students 

Independence and Performance,” International Journal of Education, Vol. 7 No. 1 (2015), h.19 
14

 Sri Latifah, op.cit., h. 157. 
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Nilai-nilai keislaman nampaknya menjadi salah satu kekuatan yang 

berpengaruh sangat penting dalam kebutuhan hidup manusia pada saat ini.
15

 Hal ini 

disebabkan karena Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan ilmu 

pengetahuan (science-friendly). Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan hasil 

peradaban umat Islam yang masih peduli terhadap ilmu sehingga pemahaman 

(literate) yang baik terhadap nilai-nilai Islam dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi 

manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya. Al-Quran sebagai sebuah mukjizat 

bagi Rasullullah SAW dan sebagai pedoman hidup umat Islam (sumber dari segala 

sumber ilmu) menjadi inisiator atau perangsang bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan (sains).
16

 

Sebuah proses literasi Islam disusun tidak hanya sampai pada ranah 

pengetahuan dan pemahaman, melainkan sampai pada ranah terapan dan aktualisasi 

dalam kehidupan sehari-hari.
17

 Pemahaman dari nilai-nilai tauhid uluhiyah dan tauhid 

rububiyah juga merupakan suatu kemampuan seseorang dalam berliterasi Islam yang 

baik sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
18

  

                                                             
15

Heru Juabdin Sada,  “Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif  Pendidikan Islam”, Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.  8, Edisi II (2017), h.224. 
16

 Fuad Jaya Miharja, “Literasi Islam & Literasi Sains Sebagai Penjamin Mutu Kualitas 

Manusia Indonesia di Era Globalisasi,” Prosiding Seminar Nasional II Tahun 2016 Kerjasama Prodi 

Biologi FKIP dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSLK) Universitas Muhammadiyah 

Malang 26 Maret 2016, 2016, h. 1015. 
17

 Fuad Jaya Miharja, “Peran Media Pembelajaran Islam dalam Mengembangkan Kualitas 

Pendidikan Nasional di Era Global,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan ―Reformasi Pendidikan 

dalam Asean Economic Community (AEC)‖ di FKIP Universitas Jember, 30 Mei  2015, h.3. 
18

 Fuad Jaya Miharja, “Literasi Islam & Literasi Sains Sebagai Penjamin Mutu Kualitas 

Manusia Indonesia di Era Globalisasi”, opcit., h.1010. 
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Ilmu pengetahuan (sains) dan Islam sangat penting bagi kehidupan karena 

bertujuan untuk mengantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, manusia diharapkan mampu untuk meningkatkan rasa keimanan 

dan ketakwaan pada dirinya terhadap kekuasaan Allah SWT sehingga ketika 

pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan dapat mendatangkan manfaat bagi 

alam semesta, bukan sebaliknya.
19

 

Berdasarkan survei pra penelitian di lapangan dari mulai wawancara, observasi 

dan penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti ditiga sekolah yaitu SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung, MA Da’ar Al-Hikmah Seputih Mataram dan SMA N 10 

Bandar Lampung masing-masing memiliki masalah atau kendala  dalam proses 

pembelajaran khususnya fisika. Data hasil wawancara dengan Ibu Nurazmi, S.Pd 

selaku pendidik fisika kelas XI di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dalam proses 

pembelajaran fisika terdapat  beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya minat 

belajar  peserta didik untuk mata pelajaran fisika, keterbatasan waktu jam pelajaran di 

kelas sedangkan materi pelajaran fisika terkadang ada yang belum tersampaikan 

sehingga tujuan pembelajaran kurang terpenuhi. 

 Bahan ajar yang digunakan berupa buku paket yang terkadang masih sulit 

dipahami oleh peserta didik dan belum ada bahan ajar berupa modul, belum adanya 

bahan ajar fisika berbasis literasi Islam yang menunjang proses pembelajaran. Hal 

                                                             
19

 Irwandani, “Potensi Media Sosial dalam Mempopulerkan Konten Sains Islam,” Jurnal 

Keguruan dan Ilmu Tariyah, Vol.01.No.2 (2016), h.175. 
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tersebut terjadi karena keterbatasan pendidik dalam menyampaikan materi fisika yang 

dikolaborasi dengan pemahaman keislaman dalam diri peserta didik walaupun sudah 

menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran.  

     Hasil dari penyebaran angket pra penelitian kepada peserta didik yang 

dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa bahan ajar yang digunakan masih sulit 

dipahami oleh peserta didik, penyajian materi oleh pendidik kurang menarik, 

pendidik dalam proses pembelajaran belum maksimal ketika menyampaikan materi 

yang dikaitkan dengan literasi Islam. Berbeda halnya dengan hasil pra penelitian yang 

dilakukan di MA Da’ar Al-Hikmah Seputih Mataram. Hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan Ibu Wulandari Sukoco, S.Pd dalam proses pembelajaran 

fisika di sekolah sarana prasarana masih sangat terbatas.  

Metode pembelajaran yang digunakan berupa metode ceramah walaupun 

sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013 tetapi dalam penerapannya 

belum maksimal. Bahan ajar yang digunakan peserta didik hanya berupa LKPD, 

sedangkan untuk buku paket fisika yang tersedia hanya untuk pegangan guru saja. 

LKPD hanya berisi materi fisika sangat sedikit dan penyajian materi kurang menarik. 

Belum ada bahan ajar berupa modul pembelajaran dan belum ada bahan ajar fisika 

berbasis literasi Islam.  

Hasil dari penyebaran angket pra penelitian kepada peserta didik yang 

dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa proses pembelajaran fisika masih 

menggunakan metode ceramah dan bersifat membosankan. Bahan ajar yang 

digunakan juga masih sangat terbatas hanya berupa LKPD, materi yang disampaikan 
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oleh pendidik sulit dipahami dan pendidik belum pernah mengaitkan materi fisika 

dengan literasi Islam kepada peserta didik. 

Pra penelitian yang dilakukan di SMA N 10 Bandar Lampung diperoleh hasil 

wawancara dengan Ibu Titik Suprihantini, S.Pd dalam proses pembelajaran di sekolah 

yaitu kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika. Pendidik belum 

menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran sedangkan sekolah 

sudah menerapkan kurikulum 2013, bahan ajar yang digunakan hanya berupa buku 

paket. Hasil dari penyebaran angket pra penelitian kepada peserta didik yang 

dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa proses pembelajaran masih bersifat 

konvensional, sehingga kurangnya minat belajar fisika peserta didik. Pendidik dalam 

menyampaikan materi fisika hanya terfokus kepada beberapa peserta didik saja, 

pendidik belum pernah menanamkan nilai-nilai agama pada saat proses pembelajaran 

fisika, belum ada bahan ajar fisika berbasis literasi Islam yang dapat menjadi 

referensi peserta didik maupun pendidik dalam meningkatkan rasa keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Hasil observasi dari ketiga sekolah dapat disimpulkan bahwa masalah yang 

dialami hampir sama khususnya dalam proses pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional, bahan ajar yang digunakan masih sangat terbatas dan belum 

menggunakan bahan ajar berupa modul. Fakta informasi yang peneliti dapatkan  

bahwa SMA Al-Kautsar & MA Da’ar Al-Hikmah merupakan sekolah berbasis Islam 

namun belum ada bahan ajar untuk menunjang terwujudnya visi misi sekolah khusus 

nya yang berbasis literasi Islam. 
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Modul pembelajaran fisika dengan literasi Islam melalui pendekatan saintifik 

yang dikembangkan dikhususkan pada materi optik geometri dan alat-alat optik.  

Materi dipilih karena dalam proses pembelajaran peserta didik sulit memahami 

bayangan benda yang terbentuk oleh cahaya baik pada pemantulan maupun 

pembiasan. Alat optik manusia yang paling berharga yaitu indra penglihatan. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-Balad ayat : 7-8 

                         

Artinya: “Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya? 

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata.”
20

   

 

Melalui ayat suci ini, Allah SWT mengingatkan manusia agar mengambil 

pelajaran dan merenungkan salah satu nikmat serta karunia terbesar dari Allah 

diantara yang lainnya.
21

 Perlu dikembangkannya bahan pembelajaran dengan nilai-

nilai keislaman untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran peserta didik dari 

aspek intelektual, emosional maupun spiritual.
22

 Selain itu demi menciptakan peserta 

didik yang berilmu pengetahuan tinggi ditambah dengan spirit keimanan yang kuat 

terhadap Allah Azza Wa Jalla berlandaskan pemahaman keislaman.
23

 

Pengembangan modul pembelajaran fisika yang berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik  SMA/MA ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa untuk menuju tujuan pembelajaran yang sesuai 

                                                             
 
20

Departemen Agama RI, op.cit, h. 594. 
21

 Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains Al-Qur’an (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h.255.  
22

 Faiz Hamzah, op.cit., h. 43 
23

 Fuad Jaya Miharja, op.cit., h.1016. 
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dengan amanat kurikulum 2013, semua mata pelajaran termasuk fisika harus mampu 

membawa perbaikan pada akhlak dan moral peserta didik agar menjadi lebih baik 

dalam arti berkarakter, ternyata belum ada tindakan nyata yang dituangkan dalam 

kegiatan pembelajaran, dan secara sepihak masih diserahkan pada mata pelajaran 

agama.
24

 

Berdasarkan data angket dan hasil wawancara tersebut maka peneliti akan 

mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik sebagai sarana penunjang proses pembelajaran serta kebutuhan 

pendidik maupun peserta didik yang lebih efektif, maka untuk menjawab kebutuhan 

tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN 

MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN 

ALAT-ALAT OPTIK  KELAS XI SMA/MA”. Semoga hasil penelitian dan 

pengembangan dengan penyajian yang lebih menarik diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik untuk mempelajari fisika serta menambah keimanan 

dan ketaqwaan peserta didik terhadap Allah SWT. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya 

beberapa permasalahan. Adapun permasalah tersebut antara lain: 

1. Kegiatan pembelajaran masih berorientasi pada pendidik (teacher center). 

                                                             
24

 Faiz Hamzah, loc.cit. 
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2. Pengimplementasian kurikulum 2013 dalam pembelajaran menekankan 

penggunaan pendekatan saintifik. 

3. Bahan ajar yang digunakan masih sangat terbatas. 

4. Pendidik fisika belum menggunakan bahan ajar berupa modul. 

5. Bahan ajar yang digunakan belum menerapkan pendekatan saintifik (menanya, 

mengamati, mengasosiasi, mencoba dan mengkomunikasi). 

6. Bahan ajar yang digunakan hanya memuat sisi sains saja belum berbasis literasi  

Islam. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian  ini dibatasi pada belum adanya modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi 

optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA. Ruang lingkup penelitian 

dibatasi yaitu: 

1. Modul yang dikembangkan untuk peserta didik kelas XI SMA/MA. 

2. Penyusunan modul pembelajaran berbasis pada literasi Islam. 

3. Modul yang dikembangkan untuk materi optik geometri dan alat-alat optik. 

4. Modul yang dikembangkan menggunakan konsep pengembangan model 4-D 

sampai dengan tahap ke 3. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis literasi 

Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat 

optik  kelas XI SMA/MA? 

2. Bagaimana kelayakan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik  kelas XI 

SMA/MA yang dikembangkan? 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap kemenarikan modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada 

materi optik geometri dan alat-alat optik  kelas XI SMA/MA yang 

dikembangkan? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik  kelas XI 

SMA/MA.  

2. Untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik  

kelas XI SMA/MA yang dikembangkan. 
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3. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap kemenarikan modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada 

materi optik geometri dan alat-alat optik  kelas XI SMA/MA yang 

dikembangkan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai-nilai manfaat antara lain: 

1. Bagi Pendidik 

a. Memberikan contoh pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan 

alat-alat optik  kelas XI SMA/MA kepada tenaga pendidik. 

b. Memacu tingkat pemahaman secara kritis dengan Islami pendidik untuk 

membuat kegiatan pembelajaran secara lebih bermakna bagi peserta didik. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Melalui pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik  

kelas XI SMA/MA, diharapkan peserta didik lebih antusias lagi dalam 

memahami materi fisika dan pembelajaran yang dirasakan peserta didik 

lebih bermakna karena dengan belajar fisika tingkat keiman & ketaqwaan 

kepada Sang Pencipta meningkat. 

b. Modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan 

saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA, 
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diharapkan peserta didik lebih mahir dalam memecahkan permasalah 

khususnya yang terkait dengan materi optik geometri dan alat-alat optik . 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembuatan modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada 

materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA bagi peserta 

didik. 

b. Memperoleh pemahaman secara konsep fisika dengan islami karena sebagai 

calon tenaga didik dengan latar belakang muslim dan Islam sebagai landasan 

pendidikan, akan dituntut untuk mengembangkan bahan ajar khususnya 

modul berbasis literasi Islam. 

4. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga pendidikan  diseluruh 

dunia pada umumnya, dan untuk pendidik dalam bidang fisika yang akan 

membuat pembelajaran fisika lebih bermakna secara keislaman dan 

menyenangkan untuk peserta didik. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi baru untuk 

lembaga pendidikan Islam khususnya dalam menambah koleksi bahan ajar 

berupa modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan 

saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran berupa modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik kelas XI SMA/MA. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). 

Research and Development merupakan rangkaian proses dalam rangka 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada 

agar dapat dipertanggungjawabkan.1 Tahap dalam proses penelitian dan 

pengembangan biasanya membentuk alur/langkah-langkah yang konsisten untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, melalui langkah desain 

awal lalu produk diuji coba untuk menemukan kelemahan kemudian setelah itu 

produk diperbaiki sampai akirnya ditemukan produk yang dianggap ideal .2 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah dengan model 

pengembangan 4-D yang dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan 

                                                                 
1
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga 

Kependidikan (Jakarta: Kencana, 2010), h.206. 
2
Yuberti dan Antomi Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains  

(Bandar Lampung: Aura, 2017), h.57. 
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Melvyn I. Semmel. yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu: define, design, 

development, and dissemination. 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

                            Thiagaranja3 
 

1. Tahap pendefinisian (define) 

Tujuan tahap ini ialah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan perangkatnya. Tahap ini memiliki lima langkah pokok yang harus 

dilakukan, yaitu: a) analisis ujung depan; b) analisis peserta didik; c) analisis tugas; d) 

analisis konsep; dan e) perumusan tujuan pembelajaran. 

2. Tahap perancangan (design) 

Tujuan tahap ini yaitu untuk menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. 

Tahap ini terdiri dari empat langkah, yaitu: a) penyusunan standar tes; b) pemilihan 

media pembelajaran; c) pemilihan format bahan ajar yang ada dan yang akan 

dikembangkan; d) membuat rancangan awal sesuai format yang dipilih. 

 

                                                                 
3
Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Konstektual (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h.232-235. 
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3. Tahap Pengembangan (develop) 

Tujuan tahap ini yaitu untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah 

direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini meliputi:  

a) validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi; b) simulasi, yaitu kegiatan 

mengoperasionalkan modul pembelajaran; c) uji coba pengembangan yang dilakukan 

untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, 

dan para mengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun. 

4. Tahap pendiseminasian (disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan 

pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas yang berbeda, disekolah yang berbeda, 

oleh pendidik yang berbeda. Tujuan lain yaitu untuk menguji efektivitas penggunaan 

perangkat dalam KBM. Keempat tahapan model 4D tersebut tahapan terakhir ini 

digunakan dalam mengembangkan suatu produk. 

 

B. Acuan Teoritik 

1. Hakikat Pembelajaran Fisika 

Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar peserta didik yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu atau peserta didik 

yang tadinya tidak terampil menjadi terampil.4 Belajar juga merupakan proses mental 

dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar 

                                                                 
4
Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum & Pembelajaran (Jakatta: Rajawali Press, 2012), h.124.  
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apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak 

dapat diamati oleh orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri.5 

Hakikat pembelajaran merupakan hubungan aktivitas secara interaktif antara 

peserta didik dengan pendidik dan lingkungan pembelajaran lainnya untuk menuju ke 

arah perubahan perilaku yang diharapkan. Prinsip pembelajaran pada dasarnya adalah 

ketentuan, kaidah, hukum atau norma yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku 

pembelajaran, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, 

efektif, dan efesien.6 

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang paling mendasar, karena berhubungan 

dengan perilaku dan struktur benda. Bidang fisika biasanya dibagi menjadi gerak, 

relativitas, struktur atom, fisika zat padat, fisika nuklir, partikel elementer dan 

astrofisika. Tujuan utama semua sains, termasuk fisika, umumnya dianggap 

merupakan usaha untuk mencari keteraturan dalam pengamatan manusia pada alam 

sekitarnya.7 Fisika sebagai produk sains, terbentuk melalui hukum-hukum alam yang 

dapat disajikan dalam hubungan matematis.8  Hakikat pembelajaran fisika merupakan 

sebuah interaksi antara pendidik dengan peserta didik pada pembelajaran fisika baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2. Modul 

                                                                 
5
 Ibid, h. 125. 

6
 Ibid, h.182. 

7
 Doudlas C Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2001), h.1.  

8
 Fajar Hidayani, Ani Rusilowati dan Masturi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Literasi Sains 

Materi Fluida Statis,” Unnes Physics Education Journal, Vol. 5 No. 3 (2016), h. 26. 
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a. Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu bahan ajar cetak sebagai alat atau sarana dalam pem-

belajaran yang berisi tentang materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.9 Modul diartikan sebagai bahan 

ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa 

bimbingan oleh seorang pendidik. Modul juga dimaknai sebagai salah satu perangkat 

pembelajaran yang berupa bahan ajar yang disajikan secara sistematis, sehingga 

penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa fasilitator.10 

Modul pembelajaran merupakan suatu paket program yang disusun dalam bentuk 

satuan tertentu dan desain sedemikian rupa guna kepentingan belajar peserta didik. 

Satu paket modul biasanya memiliki komponen petunjuk pendidik, lembar kegiatan 

peserta didik, lembar kerja peserta didik, kunci lembar kerja peserta didik, lembaran 

tes dan kunci lembar tes.11 

Penulisan modul pembelajaran merupakan proses penyusunan materi 

pembelajaran yang dikemas secara sistematis sehingga siap dipelajari oleh peserta 

                                                                 
9
 F Yuliawati, M.A Rokhimawan dan J Suprihatiningrum, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Sains Berbasis Integrasi Islam-Sains untuk Peserta Didik Difabel Netra MI/SD Kelas 5 Semester 2 

Materi Pokok Bumi dan Alam Semesta,” Jurnal Pendidikan IPA Indonesia , Vol.2.No.2 (2013), h.171. 
10

 Andi Praswoto, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 

h.104. 
11

 Muhammad Paktur, “Pengembangan Modul Pembelajaran Autocad untuk M eningkatkan 

Efektivitas Pembelajaran Siswa Kelas X TPM di SMKN 1 Sidoarjo,” Jurnal Pendidikan Teknik Mesin , 

Vol.01 No.03 (2013), h.87. 
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didik untuk mencapai kompetensi.12 Sebuah modul akan berguna dengan baik apabila 

peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Seorang peserta didik yang 

memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau 

lebih kompetensi dasar dengan menggunakan modul dibandingkan peserta didik 

lainnya.13 Pembelajaran menggunakan modul menerapkan strategi belajar peserta 

didik yang lebih aktif. 

b. Fungsi dan Kegunaan Modul 

Sebagai salah satu bentuk bahan ajar, modul memiliki fungsi sebagai berikut: 14 

1) Bahan ajar mandiri. Penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik belajar mandiri  dan tidak 

ketergantungan dengan orang lain termasuk pendidik. 

2) Pengganti fungsi pendidik. Sebuah bahan ajar modul harus mampu menjelaskan 

materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

3) Sebagai alat evaluasi. Dengan menggunakan modul sebagai bahan ajar peserta 

didik dituntut mampu mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya 

terhadap materi yang telah dipelajari. 

4) Sebagai bahan rujukan materi bagi peserta didik. 

Sedangkan kegunaan modul dalam pembelajaran antara lain:  

1) Sebagai sarana informasi dalam penyampaian materi, 
                                                                 

12
 Sukardiyono dan Yeni Ristya Wardani, “Pengembangan Modul Fisika Berbasis Kerja 

Laboratorium dengan Pendekatan Science Process Skills untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika,” 

Jurnal Pendidikan Matemaatika dan Sains, No.2 (2013), h.187. 
13

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), h.176. 
14

 Andi Prastowo, opcit., h.107. 
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2)  Sebagai bahan petunjuk bagi peserta didik, sebagai bahan pelengkap dengan 

ilustrasi dan foto yang komunikatif dan mendukung,  

3) Sebagai petunjuk mengajar yang efektif bagi seorang pendidik serta dapat 

menjadi bahan tolak ukur  pemahaman materi peserta didik.15  

Pembelajaran menggunakan modul juga dapat menjadikan peserta didik lebih aktif 

meskipun pada prinsipnya modul bersifat individual namun pada saat tertentu atau 

untuk tugas-tugas peserta didik dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok. 

c. Tujuan Modul 

Adapun tujuan penyusunan atau modul antara lain: 16 

1) Peserta didik mampu belajar secara mandiri tanpa atau dengan fasilitator, 

2) Pendidik tidak terlalu berperan aktif dalam pembelajaran, 

3) Melatih kejujuran peserta didik, 

4) Mengakomodasi berbagai tingkat dalam kecepatan belajar peserta didik. 

5) Peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah 

dipelajari. 

d. Karakteristik modul 

Karakteristik atau ciri-ciri modul terdiri atas bermacam-macam bahan tertulis yang 

digunakan untuk belajar secara mandiri. Ada lima karakteristik modul sebagai bahan 

ajar yang meliputi: 17 

1) Modul merupakan suatu unit (paket) pembelajaran terkecil dan terlengkap. 

                                                                 
15

 Ibid, h.109. 
16

 Ibid, h.108. 
17

 Ibid, h.110 



22 
 

 

2) Modul berisi tentang rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan 

disusun secara sistematis. 

3) Modul memuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang dirumuskan 

secara eksplisit dan spesifik. 

4) Modul dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, 

karena modul memuat bahan ajar yang bersifat self-intructional.  

5) Modul adalah realisasi dari pengakuan perbedaan secara individual yang 

merupakan salah satu perwujudan pengajaran individual. 

Karakteristik yang dimiliki modul tidak terdapat pada sumber belajar lainnya. 

Berikut adalah sumber belajar yang masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda: 

1) Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah bahan tertulis bersifat naratif yang berisi bahan-bahan 

pokok yang dibahas dalam satu pertemuan pembelajaran, dan aktivitas 

pembelajaran yang direncanakan pada satu pertemuan.18 Bahan ajar juga 

merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

pendidik/instruktur pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas.19 Bahan ajar 

memiliki berbagai jenis dan bentuk meliputi: bahan ajar cetak, bahan ajar 

                                                                 
18

 Format Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan Praktik  (Makasar: LKPP-UNHAS, 2015), 

h.8. 
19

 Danu Aji Nugraha, Achmad Binadja dan Supartono, “Pengembangan Bahan Ajar Reaksi Redoks 

Bervisi SETS, Berorientasi Konstruktivistik,” Jurnal of Innovative Science Education , Vol.2.No.1 

(2013), h.48. 
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audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar interaktif.20 Informasi dalam 

pembelajaran dapat tersampaikan melalui suatu bahan ajar yang digunakan 

oleh pendidik/instruktor. Bahan ajar ini secara umum terdiri dari 8-10 

halaman dengan kertas berukuran A4, menggunakan ukuran huruf 11 atau 12 

dengan jarak spasi 1,3 sampai 1,5. 21 

2) Buku Ajar 

Buku ajar pada umumnya merupakan bahan ajar hasil dari seorang pengarang 

atau suatu tim pengarang yang disusun berlandaskan kurikulum atau tafsiran 

kurikulum yang berlaku.22 Pembuatan buku ajar menggunakan format kertas 

dengan ukuran A4 (29,7 x 21 cm) dengan batas margin atas, kiri, kanan, 

bawah masing-masing 2,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2,5 cm. Halaman buku ditulis satu 

kolom.23 Karakteristik dari buku ajar meliputi sebagai berikut: 

a) Secara formal, buku ajar diterbitkan oleh penerbit tertentu dan memiliki 

ISBN. 

b) Penyusun buku ajar memiliki 2 tujuan utama, yaitu optimalisasi 

pengembangan pengetahuan deklaratif dan prosedural serta pengetahuan 

yang ada dalam buku ajar harus menjadi target utama dari buku pelajaran 

yang digunakan di sekolah. 

                                                                 
20

 Andi Prastowo, op.cit., h.40. 
21

 LKPP-UNHAS, loc.cit. 
22

 Andi Praswoto, op.cit., h. 167 
23

LKPP-UNHAS,op.cit.,  h.1. 
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c) Buku ajar dikembangkan oleh penulis dan penerbit buku dengan mengikuti 

kurikulum pendidikan nasional yang sedang berlaku.24 

3) Handout  

Handout adalah bahan pembelajaran yang sangat singkat. Bahan ajar ini 

merupakan bahan ajar yang disusun dari sumber beberapa literatur yang 

relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan oleh 

pendidik kepada peserta didik. Bahan ajar yang dibuat bertujuan untuk 

memudahkan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran.25 Ciri khas 

dari bahan ajar handout ini ada tiga macam, yaitu: 

a) Handout merupakan jenis bahan ajar cetak yang dapat memberikan 

informasi kepada peserta didik; 

b) Handout pada umumnya berhubungan dengan materi yang diajarkan oleh 

pendidik; dan 

c) Sebuah hadout pada umumnya terdiri atas catatan (baik secara lengkap 

maupun kerangkanya saja), tabel, diagram, peta, dan materi-materi 

tambahan lainnya.26 

4) Diktat 

Diktat merupakan bahan ajar ditulis secara ringkas dan padat dengan 

mencantumkan semua referensi/teori yang dikutip dari orang lain. Jumlah 

halaman untuk membuat diktat biasanya ditetapkan oleh penerbit yaitu antara 

                                                                 
24

 Andi Praswoto, op.cit, h. 170. 
25

 Ibid, h.79. 
26

 Ibid, h.81.  
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50 sampai dengan 100 halaman. Diktat yang sudah disusun dengan baik 

sesuai kriteria dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi buku pelajaran atau 

biasa disebut dengan buku ajar.27 Penyusunan bahan ajar berupa diktat ini 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pendidik untuk mengatasi 

masalah mengenai tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda. Sedangkan 

bagi peserta didik, penyusunan diktat berguna untuk mengembangkan 

kompetensi peserta didik dalam melakukan suatu pembuktian.28 

Format diktat pada umumnya berisi 3 bagian yaitu bagian awal, isi dan 

akhir. Bagian awal berisi identitas diktat, kata pengantar dan daftar isi. Bagian 

isi diuraikan bab demi bab sesuai dengan pokok bahasan yang spesifik. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan biodata penulis.29 Diktat ditulis 

berdasarkan format yang telah ada. 

e. Unsur-unsur Modul 

Membuat unsur modul yang baik, maka satu hal penting yang harus dilakukan 

adalah dengan cara mengenali unsur-unsurnya. Menurut Suharman unsur-unsur  

modul adalah sebagai berikut: 30 

1) Judul Modul 

Berisi tentang nama modul dari suatu isi materi yang ada pada modul tersebut. 

                                                                 
27

 Endang Mulyatiningsih, Penulisan Bahan Ajar (Diktat, Modul, Handout, Jobsheet)  (Universitas 

Negeri Yogyakarta), h.1. 
28

 Nurul Imamah Ah, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Analisis Real Berbasis Pembuktian 

pada Semester V UNMUH Jember,” Jurnal Gammath, Vol.1.No.1 (2016), h.31. 
29

 Endang Mulyatiningsih, loc.cit. 
30

 Suharman dikutip dari  Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif 

(Yogjakarta:Diva Press, 2011) , h.112-114. 
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2) Petunjuk umum 

Berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dicapai dalam suatu 

pembelajaran, meliputi: 

a)  Kompetensi dasar, 

b)  Pokok bahasan, 

c)  Indikator pencapaian, 

3) Referensi yang berisi petunjuk pendidik tentang buku-buku rujukan yang 

digunakan, 

4) Strategi pembelajaran yang menjelaskan mengenai pendekatan, metode, 

langkah-langkah yang digunakan dalam proses pembelajaran,  

5) Lembar kegiatan pembelajaran, 

6) Petunjuk bagi peserta didik untuk memahami langkah-langkah dan  materi 

pembelajaran, 

7) Evaluasi. 

8) Materi Modul 

Berisi tentang isi dari modul yaitu berupa penjelasan secara rinci tentang materi 

yang akan dipelajari pada setiap pertemuan dalam proses pembelajaran. 

9) Evaluasi Semester 

Evaluasi ini terdiri atas evaluasi tengah semester dan akhir semester yang 

bertujuan sebagai tolak ukur kemampuan  peserta didik sesuai dengan mata 

pelajaran yang diberikan. 
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f. Struktur Pembuatan Modul 

Penstrukturan modul bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam 

mempelajari materi secara mandiri. Modul dibuat untuk mengajarkan suatu materi 

yang spesifik supaya peserta didik dapat mencapai kompetensi tertentu. Struktur 

penulisan suatu modul sering dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian pembuka, 

bagian isi, dan bagian penutup.31 

1) Bagian Pembuka  

a) Judul  

Judul modul perlu menarik dan memberi gambaran tentang materi yang akan 

dibahas. 

b) Daftar Isi 

Daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas. 

c) Peta Konsep 

Peta konsep akan diperlihatkan kaitan antara topik-topik dalam modul. 

d) Daftar Tujuan Kompetensi 

Penulisan tujuan kompetensi membantu pembelajar untuk mengetahui 

pengetahuan, sikap, atau keterampilan apa yang dapat dikuasai setelah 

menyelesaikan pelajaran. 

e) Tes Awal 

Pembelajar perlu diberi tahu keterampilan atau pengetahuan awal apa saja 

yang diperlukan untuk dapat menguasai materi dalam modul. 

                                                                 
31

 Surya Dharma, Penulisan Modul (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.21-26. 
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2) Bagian Inti 

a) Pendahuluan/Tinjauan Umum Materi 

Memberikan gambaran umum mengenai isi materi modul. 

b) Hubungan dengan materi atau pelajaran yang lain 

Materi pada modul sebaiknya disusun secara lengkap, dalam arti semua 

materi yang perlu dipelajari tersedia dalam modul. 

c) Uraian Materi 

Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi 

pembelajaran yang disampaikan dalam modul. 

d) Penugasan 

Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang 

diharapkan setelah mempelajari modul. 

e) Rangkuman 

Rangkuman merupakan bagian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok 

dalam modul yang telah dibahas. Rangkuman diletakkan pada bagan akhir 

modul. 

3) Bagian Penutup 

a) Glosarium 

Glosarium berisikan definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul. 

b) Tes Akhir 

Tes-akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah 

mempelajari suatu bagian dalam modul. 
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c) Indeks 

Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman di mana 

tersebut ditemukan. 

d) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan dalam modul. 

Penulisan daftar pustaka sangat penting karena menghindari dari tindakan 

memanipulasi data. 

g. Format Penulisan Modul 

Modul ditulis pada kertas yang dipakai berwarna dasar putih dengan ukuran 

21,5 x 16,5 cm (kertas folio F4 dibagi dua) atau boleh juga berukuran A4 (29,7 x 21 

cm). Batas sembir (margin) sesuai dengan ukuran kertas. Margin untuk kertas 

berukuran 21,5 x 16,5 cm, margin atas, kiri, kanan, bawah masing masing 2 cm, 2,5 

cm, 2 cm, 2 cm, dan untuk kertas A4 margin atas, kiri, kanan, bawah masing masing 

2,5 cm, 3 cm, 2 cm, 2,5 cm. Halaman buku ditulis satu kolom.  

Ukuran huruf untuk kertas berukuran 21,5 x 16,5 gunakanlah huruf berukuran 

10 atau 11 dengan spasi antar baris 1 atau 1,15; untuk kertas A4 gunakanlah huruf 

berukuran 11 atau 12 dengan spasi antara baris 1,5. Khusus untuk judul bab gunakan 

ukuran huruf 15 atau 16 dan subbab gunakan ukuran huruf 13 atau 14. Jenis huruf 

dapat digunakan times new roman, calibri, arial, atau jenis huruf lain yang tidak 
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menyulitkan pembacaannya, dan lazim digunakan dalam penulisan buku teks.32 

Format tersebut dapat digunakan dalam penyusunan sebuah modul. 

h. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Ketika menyusun sebuah modul, kita perlu memperhatikan langkah-langkah 

dalam penyusunannya. Ada empat tahapan yang harus kita lalui, yaitu: 33 

1) Analisis Kurikulum 

Tahap awal ini bertujuan untuk menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan bahan ajar dengan melihat inti materi yang diajarkan serta 

kompetensi dan hasil belajar kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

2) Menentukan Judul Modul 

Tahap berikutnya yaitu menentukan judul-judul modul dengan mengacu pada 

kompetensi-kompetensi dasar atau materi pokok yang ada dalam kurikulum. 

3) Pemberian Kode Modul 

Kode modul merupakan angka-angka yang berisikan makna yang bertujuan 

untuk mempermudah dalam mengelola modul. 

4) Penulisan Modul 

Ada lima hal penting yang kita jadikan sebagai acuan dalam proses penulisan 

modul, meliputi: 

a)  Perumusan kompetensi dasar harus dikuasai, 

b)  Penentuan alat evaluasi atau penilaian harus sesuai dengan materi, 

                                                                 
32

 LKPP – UNHAS, op.cit., h.8. 
33

 Andi Praswoto, op.cit., h.118. 
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c)  Penyusunan materi dari referensi-referensi dari berbagai sumber, 

d)  Urutan pengajaran yang dapat diberikan dalam petunjuk pengunaan modul, 

e)  Struktur bahan ajar (modul) harus bervariasi sesuai dengan karakteristik 

materi yang ada dalam modul. 

3. Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 merujuk pada pembelajaran yang terpusat pada peserta didik 

(student centered) dan bukan terpusat pada pendidik (teacher centered). Sistem 

pembelajaran yang dilakukan di sebagian sekolah masih menempatkan pendidik 

sebagai pusat belajar (teacher centered) dan belum menempatkan peserta didik 

sebagai pusat belajar (student centered).34 Oleh karena itu perlu merumuskan 

kurikulum yang mengutamakan pengalaman individu melalui proses mengamati, 

menanya, menalar, dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. 

Berorientasi pada kenyataan tersebut, maka kurikulum 2013 menitiberatkan pada 

pendekatan scientific education, yaitu pendekatan yang menekankan pada lima 

langkah dalam memperoleh pengetahuan.35 Kelima langkah dari pendekatan saintifik  

tersebut dapat digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

                                                                 
34

 Katimo, Suparmi dan Sukarmin, “Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

menggunakan metode Eksperimen dan Demonstrasi terhadap prestasi Belajar dan Kreativitas Ditinjau 

dari Sikap Ilmiah,” Vol. 5.No. 2 (2016), h.88. 
35

Trianto Ibnu Badar al-Tabany, opcit., h.9. 
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a. Pengertian Pembelajaran Saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.36 

Kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik terdiri dari: 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring 

(mengkomunikasikan). Pembelajaran harus dinilai untuk mengetahui perkembangan 

dari peserta didik. Penilaian tersebut berupa hasil belajar yang terdiri dari ranah 

pengetahuan, sikap, dan ranah keterampilan.37 Pendekatan ini dipandang paling sesuai 

dalam pengembangan minat dan kognitif peserta didik.38 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

                                                                 
36

 Rahma Diani, “Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantukan LKS terhadap Hasil Belajar Fisika 

Peserta Didik Kelas XI SMA Perintis 1 Bandar Lampung,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Al-

BiRuNi,” Vol. 05.No. 1 (2016), h.86. 
37

Fandi Irawan dan Retno Hasanah, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Kalor dan Perubahan Wujud Zat terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 15 Surabaya,” Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika, Vol.3 No.3 

(2014), h.87. 
38

Antomi Saregar, “Pembelajaran Pengantar Fisika Kuantum dengan Memanfaatkan Media Phet 

Simulation dan LKM Melalui Pendekatan Saintifik: Dampak pada Minat dan Penguasaan Konse p 

Mahasiswa,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Al-BiRuNi,” Vol. 5 No. 1 (2016), h.55. 
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ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak hanya 

bergantung pada informasi searah dari pendidik.39 

Pembelajaran saintifik ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk 

mengatasi kekurangan dari sistem pendidikan konvensional yang lebih cenderung 

monoton. Peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik tanpa diketahui 

dengan jelas apakah materi pelajaran yang disampaikan telah dipahami oleh peserta 

didik atau belum, serta kompetensi dasar apa saja yang telah tercapai.40 Pendekatan 

saintifik merupakan pendekatan yang ditekankan untuk kurikulum 2013. 

b. Esensi Pembelajaran Saintifik 

1) Merujuk pada cara investigasi atau suatu fenomena/gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengkoreksi dan memadukan dari pengetahuan 

sebelumnya. 

2) Penalaran induktif lebih diutamakan dengan memandang fenomena atau 

situasi secara spesifik untuk kemudian dapat menarik kesimpulan secara 

keseluruhan. 

3) Orientasi pada bukti-bukti dari suatu objek yang dapat diobservasi, empiris 

dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. 

4) Berisi serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui suatu observasi atau 

sebuah eksperimen, mengelola informasi/data, menganalisis, memformulasi 
                                                                 

39
Henry Sugiyarti, Widha Sunarno dan Nonoh Siti Aminah, “Pembelajaran Fisika dengan 

Pendekatan Saintifik Menggunakan Metode Proyek dan Eksperimen Ditinjau dari kreativitas dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa,” Jurnal Inkuiri, Vol. 4 No. 4 (2015), h.32. 
40

Umi Fadhilah Ismawati dan Sri Mulyaningsih, “Pengaruh Penerapan Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik pada Materi Elastisitas terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X,” Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika, Vol.3 No.3 (2014), h.35. 
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dan menguji hipotesis.41 Pendekatan saintifik yang dilakukan pada saat 

pembelajaran menjadikan peserta didik lebih aktif. 

c. Kriteria Pembelajaran Saintifik 

1) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau kejadian yang dapat dijelaskan 

secara logika atau penalaran tertentu. 

2) Penjelasan dari pendidik, respon peserta didik dan interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik dalam pembelajaran dilakukan secara terbuka. 

3) Mendorong dan memotivasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan 

mengaplikasikan materi pelajaran. 

4) Mendorong dan memotivasi peserta didik agar mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain dari materi 

pembelajaran. 

5) Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mampu memahami, 

menerapkan dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam 

merespon materi pembelajaran. 

6) Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

dalam sistem penyajiannya.42 

                                                                 
41

Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori,Praktik, dan Penulisan  (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), h.232. 
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Kriteria tersebut yang harus terpenuhi dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik. 

d. Langkah-langkah Pembelajaran Saintifik 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi lima 

langkah: 

1) Mengamati (Observing) 

Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses mengamati adalah 

membaca, mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang akan 

dikembangkan yaitu untuk melatih kesungguhan, ketelitian dan mencari 

informasi. Keunggualan dari metode ini mampu menyajikan media objek secara 

nyata, peserta didik merasa senang, tertantang dan mudah dalam 

pelaksanaannya. 

2) Menanya (Questuioning) 

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan cara 

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang didapatkan setelah 

pembelajaran berlangsung. Kompetensi yang dikembangkan adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang diperlukan. 

3) Menalar (Associating) 

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan cara 

menalar/mengasosiasikan yang merupakan sebuah proses berpikir secara logis 
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dan sistematis terkait fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui observasi 

yang kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan. Kompetensi yang 

dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, jujur, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan dalam 

berpikir induktif serta deduktif dalam menarik sebuah kesimpulan. 

4) Mencoba (Experimenting) 

Kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik yaitu dengan cara mencoba 

atau melakukan eksperimen yang merupakan keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar dengan menggunakan 

metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi pada saat pembelajaran berlangsung. Kompetensi yang dikembangkan 

dalam proses eksperimen adalah untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan dalam berkomunikasi. 

5) Mengelola (Processing) 

Proses ini melihat bagaimana peserta didik merespon, mempresepsi, 

mengorganisasi dan mengingat dari informasi yang diperoleh saat pembelajaran 

berlangsung. Tumbuhnya rasa nyaman dalam diri peserta didik untuk 

menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama, saling 

bekerja sama dan saling membantu dengan baik dengan materi yang sedang 

dipelajari.43 
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Kelima langkah tersebut dapat digunakan sebagai acuan penggunaan 

pendekatan saintifik pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Literasi 

Gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat karena 

merupakan hak setiap orang untuk belajar sepanjang hayat. Meningkatnya  

kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat diperdayakan kualitas 

hidup baik secara individu, keluarga, maupun dalam masyarakat. 

Istilah literasi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa 

Inggris literacy yang secara etimologi berasal dari bahasa latin literatus, yang 

berarti orang yang belajar.44 

Sebagaimana pengertian literasi yang dikemukakan oleh National Institute for 

Literacy (NIFL) :  

“Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, 

menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan 

dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” 

Secara umum, tingkat literasi berbanding lurus dengan kualitas pendidikan suatu 

negara.45   

Literasi pada dasarnya mengacu pada kemampuan membaca dan menulis. 

Kemampuan ini juga tidak bisa terlepas dari kemampuan berbicara. Dengan 
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 Pengertian Literasi”(On-line), http ://www.literasi publik.com/pengertian-literasi.htm(06 Januari 

2018). 
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Januari 2018) 
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demikian, literasi identik dengan kemampuan menyeluruh berbahasa yang terdiri dari 

kemampuan menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.46 

Ciri-ciri seseorang yang memiliki kualitas ditunjukan dengan kemampuannya 

dalam literate meliputi kemampuan untuk berpikir kreatif, menganalisis, mengambil 

keputusan, bersikap dan memecahkan masalah yang berlandaskan pertimbangan 

informasi secara ilmiah yang diperoleh sebelumnya.47 Oleh karena itu, kemampuan 

literasi harus menjadi jantung dari seluruh proses pendidikan dari prasekolah sampai 

perguruan tingi. 

5. Bahan Ajar Berbasis Literasi Islam 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak tertulis sehingga dalam proses pembelajaran tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Pendidik harus 

memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, karakteristik 

sasaran, tuntutan pemecahan masalah dalam belajar.48 

Bahan ajar juga dapat dikatakan sebagai segala bentuk bahan yang akan 

digunakan untuk membantu pendidik/instruktor dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.49 Bentuk bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: bahan 

                                                                 
46

 H.A.R Tilar, Pedagogik Kritis (Jakarta: Rineka Cipte, 2011), h. 196. 
47 Fuad Jaya Miharja, “Literasi Islam & Literasi Sains Sebagai Penjamin Mutu Kualitas Manusia 

Indonesia di Era Globalisasi,” (Prosiding yang disampaikan pada Seminar Nasional II Tahun 2016, 

yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 26 Maret  2016), h.1010. 
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 Sri Latifah, op.cit., h. 175. 
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Abdul Majid, opcit.,  h. 173. 
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ajar cetak (printed), bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio 

visual) dan bahan ajar interaktif (interactive teaching material).50 

Literasi Islam merupakan pembangunan kualitas Ruhaniyah-Ilahiyah dalam diri 

seseorang yang dibangun berdasarkan penguatan melalui kegiatan kajian aplikasi 

nilai-nilai luhur Islam.51 Sebuah proses literasi Islam disusun tidak hanya sampai 

pada ranah pengetahuan dan pemahaman, melainkan samapai pada ranah terapan dan 

aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.52 Pemahaman dari nilai-nilai tauhid uluhiyah 

dan tauhid rububiyah juga merupakan suatu kemampuan seseorang dalam berliterasi 

Islam yang baik sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.53  Esensi 

iman kepada Allah SWT adalah tauhid, yakni mengesakan-Nya baik dalam perkataan 

atau perbuatan sehari-hari. 

a. Tauhid Rububiyah 

Secara etimologis, kata “Rabb “ mempunyai banyak arti, antara lain 

menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, 

menanggung, mengumpulkan, mempersiapkan, memimpin, mengepalai, 

menyelesaikan suatu masalah, dan lain-lain.54 Orang muslim beriman kepada 

rububiyah Allah terhadap segala sesuatu, dan meyakini bahwa Allah tidak 
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 Ibid, h. 174.  
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 Fuad Jaya Miharja, “Literasi Islam & Literasi Sains Sebagai Penjamin Mutu Kualitas Manusia 

Indonesia di Era Globalisasi”, opcit.,  h.1011. 
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40 
 

 

mempunyai sekutu dalam rububiyah-Nya terhadap seluruh alam semesta. Arti dari 

kata rububiyah adalah nama dari kata Ar-Rabb, jadi rububiyah Allah merupakan 

keberadaan Allah sebagai Pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan 

Allah yang mengatur segalanya.55 Tauhid rububiyah juga dapat diartikan sebagai 

tindakan  mengesakan Allah SWT dalam segala perbuatannya, dengan meyakini 

bahwa Allah sendiri yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di alam 

semesta ini. Allah SWT berfirman, 

          

Artinya: “Allah menciptakan segala sesuatu ...” (Qs. Az-Zumar: 62)56 

 

Ketika Allah SWT berfirman memperkuat rububiyah-Nya, 

                                 

                             

                                    

            

 

Artinya: “Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". 

Katakanlah: "Maka Patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari 
selain Allah, Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) 
kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang 

buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; 
Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat 

                                                                 
55

 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaajul Muslim (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.5. 
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 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.19. 
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menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut 

pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan 
Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa". (Qs. Ar-Ra‟ad: 16)57 

 

Bahwasanya Allah SWT juga pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang dan 

makhluk lainnya. Allah SWT berfirman, 

                      

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah 
yang memberi rezekinya, ...” (Qs. Hud: 6).58 

 

Jadi, jenis tauhid ini diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang 

menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakui-Nya, 

melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lain-Nya. Allah berfirman, 

                                       

                                    

                           

 

Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan 

orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,Dialah yang menjadikan 
bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan 

air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-
buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan 
sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 

21-22) 
 

Dari ayat di atas Allah telah memerintahkan mereka untuk bertauhid uluhiyah, 

yakni menyembah-Nya dan beribadah kepada-Nya. Dia menunjukan dalil kepada 
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mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaan-Nya terhadap manusia dari yang 

pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan 

hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi 

rezeki bagi para hamba.59 Diantara kekhususan Ilahiyah adalah  kesempurnaan-Nya 

secara mutlak dalam segala segi, yang tidak memiliki cela atau kekurangan 

sedikitpun. Ini mengharuskan semua ibadah harus tertuju pada-Nya. Pengagungan, 

penghormatan, rasa takut, do‟a, pengharapan, taubat, tawakal, meminta pertolongan 

dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam adalah suatu kewajiban secara 

akal, syara‟, dan fitrah agar ditunjukkan khusus kepada Allah SWT semata.60 Jadi 

dapat dikatakan bahwa tauhid rububiyah cara atau bentuk mengesakan Allah dengan 

mengimani serta mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam dan 

akan direalisasikan dengan tauhid uluhiyah (ibadah kepada Allah SWT). 

b. Tauhid Uluhiyah 

Kata “uluhiyah” berlandaskan dari kata “a-la-ha” (alif-lam-ha) yang memiliki 

banyak arti antara lain tentram, tenang, lindungan, cinta, dan sembah („abada). 61 

Tauhid Uluhiyah artinya mengesakan Allah SWT dalam hal beribadah, tunduk, dan 

taat secara mutlak. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah SWT, tidak ada 
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satupun di bumi atau di langit disekutukan dengan-Nya. Tauhid tidak akan berjalan 

kecuali dengan menggabungkan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah.62 

Tauhid uluhiyah juga merupakan suatu bentuk mengesakan Allah SWT dengan 

perbuatan seorang hamba berdasarkan niat taqarrub yang diisyaratkan seperti do‟a, 

nadzar, kurban, raja’ (pengharapan), takut, tawakal, raghabah (senang), rahbah 

(takut) dan inabah (kembali/taubat). Dengan jenis tauhid ini merupakan salah satu 

inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir. Allah 

SWT berfirman, 

                         

Artinya: “Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut 

itu‟.” (Qs. An-Nahl: 36). 
 

                                  

 

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu 
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang 

hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Qs. Al-
Anbiya‟: 25) 
 

Setiap rasul selalu melalui dakwahnya dengan perintah tauhid uluhiyah. Dan 

kewajiban pertama bagi seseorang yang masuk Islam adalah mengikrarkan dua 

kalimah syahadat. Jadi jelas bahwa tauhid uluhiyah adalah maksud dari dakwahnya 
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para rasul. Disebut demikian, karena uluhiyah adalah sifat Allah yang ditunjukkan 

oleh nama-Nya “Allah”, yang artinya dzul uluhiyah (yang memiliki uluhiyah).63 

Sebuah sistem dalam pendidikan yang mampu menyatukan nilai-nilai agama 

dengan ilmu pengetahuan perlu diadakan, sehingga dapat menghasilkan peserta didik 

yang tidak hanya memiliki skill di bidang keilmuan dan teknologi tetapi juga 

memiliki kesadaran religius agar tidak terjerumus dalam arus perkembangan global 

seperti saat ini. 

6. Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Kelima indra yang ada dalam diri kita salah satunya adalah indra penglihatan 

sangat penting bagi kita, karena dengan melihat kita mendapatkan  informasi 

mengenai dunia. Kita melihat benda dengan salah satu dari dua cara: 1) benda 

tersebut mungkin merupakan sumber cahaya (berkas api, lampu, atau bintang), kita 

melihat cahaya yang langsung dipancarkan dari sumbernya; atau 2) kita melihat 

benda dari cahaya yang dipantulkannya.64 

Cahaya merupakan sinyal pembawa informasi bagi setiap manusia. Ketika 

dalam proses melihat sebuah benda, cahaya yang datang dipantulkan oleh benda yang 

kemudian ditangkap oleh lensa mata kita. Cahaya yang dipantulkan ini kemudian 

diteruskan ke otak oleh bagian mata yang disebut dengan retina. Mata merupakan 

komponen penting selanjutnya setelah cahaya. Mata adalah sebuah detektor yang 
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memerima atau mendeteksi cahaya (sebagai sinyal).65 Begitu pentingnya dua buah 

mata dalam kehidupan. 

a. Pemantulan Cahaya 

1) Hukum-hukum pemantulan  

Hukum pematulan cahaya yaitu: 

a) Sudut datang sama dengan sudut pantul. 

b) Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada suatu bidang          

datar.66 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Hukum Pemantulan cahaya 

2) Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar 

Cermin adalah sebuah permukaan licin yang mampu memantulkan sebagian 

atau seluruh cahaya yang datang padanya. Sesuai dengan namanya, cermin datar 

memiliki permukaan yang datar. Oleh karena itu pemantulan cahaya yang dialami 

                                                                 
65

Muhammad Farchani Rosyid dan Et.al, Kajian Konsep Fisika untuk Kelas X SMA dan MA 

Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 

h.220. 
66

Ibid, h.222. 
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pada cermin datar adalah pemantulan secara teratur. Suatu sinar yang sejajar akan 

dipantulkan oleh permukaan datar menjadi berkas yang sejajar pula (Gambar 2.3) 

 
Gambar 2.3 Pemantulan Teratur 

Sumber : http://www.sititiek.blogspot.com 

Ketika kita berdiri di depan cermin datar, maka yang terlihat adalah bayangan kita 

sama besar dengan diri kita dan jarak kita ke cermin tersebut sama dengan jarak 

bayangan kita ke cermin, sementara untuk bayangan kita menghadap berlawanan 

arah dengan diri kita. Penjelasan ini merupakan sifat-sifat bayangan yang dibentuk  

oleh cermin datar. Sifat-sifat tersebut yaitu maya, tegak dan sama besar dengan 

bendanya. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pemantulan pada Cermin Datar 
Sumber : http://www.fismath.com 

 

Gambar 2.4 menunjukkan pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh cermin 

datar. Tinggi bayangan akan sama dengan tinggi benda dan jarak bayangan ke 

cermin akan sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan yang terbentuk oleh 

http://www.sititiek.blogspot.com/
http://www.fismath.com/
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cermin datar adalah bayangan maya, yaitu bayangan yang terjadi karena 

pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Bayangan ini dapat dilihat langsung 

oleh mata kita, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar.67 Jadi bayangan yang selalu 

dibentuk oleh cermin datar bersifat maya. 

3) Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung 

Permukaan sebuah sendok pada bagian cekungan dapat berfungsi sebagai 

contoh dari cermin cekung (konkaf) dalam kehidupan sehari-hari. Pada cermin 

cekung, permukaan yang bersifat memantulkan cahaya adalah permukaan bagian 

dalam. Selain itu , cermin cekung juga bersifat mengumpulkan cahaya yang datang 

padanya. Sifat seperti ini dinamakan dengan konvergen. Bayangan yang terjadi 

pada cermin cekung dapat dilihat pada (Gambar 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bayangan pada Cermin Cekung 
Sumber : http://www.myrightspot.com 

 
 Gambar di atas menjelaskan bahwa garis yang melewati titik V disebut sumbu 

utama cermin. Titik C disebut dengan titik pusat kelengkungan cermin. Garis VC 

adalah jari-jari kelengkungan cermin atau radius cermin (R). Jarak VF disebut 
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Bambang Ruwanto, Asas-asas Fisika 1 B (Yogyakarta: Yudhistira, 2004), h.75. 
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dengan panjang fokus (f), sedangkan untuk titik F disebut dengan titik fokus. 

Pembentukan bayangan pada cermin cekung dapat digambarkan oleh tiga sinar 

istimewa seperti pada gambar di atas, meliputi: 

a) Nomor 1 pada gambar menjelaskan bahwa sinar yang datang sejajar dengan 

sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. 

b) Nomor 2 pada gambar menjelaskan bahwa sinar yang datang melalui titik 

titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu cermin. 

c) Nomor 3 pada gambar menjelaskan bahwa sinar yang datang melalui tiitk 

pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali sepanjang jalan yang sama 

pada saat datang.68 

Jadi dengan menggunakan dua atau tiga sinar istimewa tersebut, kita dapat 

menggunakannya untuk melihat bayangan yang dibentuk pada cermin 

cekung. 

4) Pemantulan Cahaya pada Cermin Cembung 

Sifat penting dari cermin cembung dapat diperoleh dengan menggunakan kotak 

cahaya dan model cermin cembung. Salah satu sifat penting dari cermin cembung 

tersebut adalah dapat memancarkan berkas cahaya yang jatuh padanya. Oleh 

karena itu, cermin cembung disebut juga sebagai cermin divergen (menyebarkan 

cahaya). Berkas sinar sejajar pada sumbu utama yang dipantulkan seakan-akan 

berasal dari titik fokus F yang terletak di belakang cermin. Titik F ini disebut titik 

                                                                 
68

Nurhayati Nufus dan A. Furqon As, Fisika SMA/MA Kelas XI (Jakarta: Pusat Pembukuan 

Deartemen Pendidikan Nasional, 2009), h.152-153. 
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api utama atau titik fokus utama. Karena titik F ini terletak di belakang cermin 

cembung, maka disebut titik fokus semu (maya).69 

Seperti halnya cermin cekung, pada cermin cembung juga terdapat tiga sinar 

istimewa, yaitu: 

a) Nomor 1 pada gambar menjelaskan bahwa sinar  datang sejajar sumbu utama 

dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus cermin. 

b) Nomor 2 pada gambar menjelaskan bahwa sinar yang menuju fokus 

dipantulkan sejajar sumbu utama. 

c) Nomor 3 pada gambar menjelaskan bahwa sinar yang menuju pusat 

kelengkungan cermin dipantulkan kembali seakan-akan datang dari pusat 

kelengkungan cermin tersebut.70 

Gambar 2.6 menunjukan sebuah contoh lukisan pembentukan bayangan pada 

cermin cembung. 

 

 

 

         F C 

 

 

Gambar 2.6 Bayangan pada Cermin Cembung 

 
Cermin cembung hanya dapat membentuk bayangan maya, tegak dan diperkecil 

dari sebuah benda nyata. Hal ini disebabkan oleh sifat cermin cembung yang 

                                                                 
69

 Bambang Ruwanto, op.cit, h. 74 
70

 Marthen Kanginan, Fisika untuk SMA/MA Kelas X (Jakarta: Erlangga, 2013), h.388. 
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menyebarkan sinar, dengan alasan tersebut cermin cembung biasanya digunakan 

untuk kaca spion kendaraan bermotor karena memberikan medan penglihatan yang 

lebih luas dibandingkan cermin datar.71 

Persamaan pada Cermin Cekung dan Cermin Cembung 

Baik pada cermin cekung maupun pada cermin cembung, hubungan jarak benda 

(s), jarak bayangan (s‟), jari-jari kelengkungan cermin (R), dan jarak fokus (f) 

dinyatakan oleh persamaan: 

 

 

Dengan : 

s = jarak benda ke cermin (m) 

s‟ = jarak bayangan ke cermin (m) 

f = jarak fokus cermin (m) 

Kita ketahui bahwa panjang jari-jari kelengkungan cermin adalah dua kali jarak 

fokusnya,      atau   
 

 
 sehingga persamaan di atas dapat dituliskan: 

  

     

 

Dengan: 

 s = jarak benda ke cermin (m) 
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s’ = jarak bayangan ke cermin (m) 

R = jari-jari kelengkungan cermin (m)72 

Pembesaran bayangan pada cermin dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan:73 

 

 

 

b. Pembiasan Cahaya 

1)  Indeks Bias 

Laju cahaya dalam udara hampa adalah  c = 2,99792458 x 108 m/det. Laju ini 

berlaku untuk semua gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya tampak. 

Ketika di  udara, laju tersebut hanya sedikit lebih kecil. Benda transparan lainnya, 

seperti kaca dan air, kelajuan selalu lebih kecil dibanding di udara hampa. Sebagai 

contoh, di air cahaya merambat kira-kira dengan laju ¾ c. Perbandingan laju 

cahaya di udara hampa dengan laju v pada materi tertentu disebut indeks bias (n), 

dari materi tersebut: 

 

 

Indeks bias tidak pernah lebih kecil dari  (artinya, n   ), dan nilainya untuk 

berbagai materi diberikan pada tabel 2.174 

                                                                 
72

 Nurhayati Nufus, A. Furqon As, loc. cit. 
73

 Hugh D. Young dan Roger A. Freedman, Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2 (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h.540. 
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Tabel. 2.1 Indeks Bias 

Medium Indeks Bias 

Air 1,33 

Etil alkohol 1,36 

Karbon bisulfida 1,63 

Udara (1 atm     C) 1,003 

Metilin iodida 1,74 

Leburan kuarsa 1,46 

Gelas, kaca krona (Croewn) 1,52 

Gelas, flinta 1,66 

Natrium klorida 1,53 

 

2) Hukum Pembiasan 

Penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa ketika cahaya melewati bidang batas dua 

bahan yang memiliki perbedaan indeks bias, maka cahaya akan dibiaskan. Jika 

pada gejala pemantulan medium sinar pantul sama dengan medium sinar datang, 

pada gejala pembiasan sinar bias merambat dalam medium yang berbeda. Oleh 

karena itu, jika seberkas sinar yang berasal dari udara jatuh ke permukaan air, 

sebagian sinar akan dipantulkan kembali ke udara dan sebagian lagi akan 

diteruskan ke dalam air. Berbeda dengan pemantulan, berkas sinar yang diteruskan 

ke dalam air mengalami perubahan cepat rambat karena medium udara dan air 

memiliki tingkat kerapatan atau indeks bias yang berbeda. Akibatnya, terjadi 

pembelokan arah perambatan cahaya (Gambar 2.7). Peristiwa seperti ini yang 

disebut dengan pembiasan (refleksi).75 
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 Douglas C. Gioncoli, op.cit., h.257. 
75 Muhammad Farchani Rosyid, et. al, loc.cit. 
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Gambar 2.7 Pembiasan sinar laser pada kaca planparalel 
 

Orang pertama yang menemukan bahwa terdapat perbandingan yang tetap antara 

proyeksi sinar datang dengan proyeksi sinar bias adalah seorang ilmuwan Belanda 

yang bernama Willebrord Snell. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dinamakan 

hukum Snell, atau lebih dikenal dengan hukum Snellius. 

Bagaimana bunyi hukum Snellius? Hukum Snellius atau hukum pembiasan 

menyatakan bahwa: 

a) Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 

b) Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium 

berbeda merupakan bilangan tetap yang disebut indeks bias medium yang 

dinyatakan oleh persamaan:76 
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3) Pembiasan pada Prisma 

Prisma adalah benda bening yang tembus cahaya dan dibatasi oleh dinding yang 

membentuk segitiga. Prisma yang dipotong melintang permukaannya merupakan 

segitiga sama sisi dengan sudut pembias 60  atau segitiga sama kaki yang sudut 

pembiasnya 90  atau 45 . Perhatikan Gambar 2.8 sinar datang dari kotak cahaya 

masuk bidang pembias prisma. Apabila kita perhatikan mulai berkas sinar datang, 

sinar pada prisma, dan sinar bias yang meninggalkan bidang pembias, maka akan 

terlihat bahwa: 

a) Pembelokan sinar dalam prisma dan sinar bias meninggalkan prisma dengan 

mengikuti aturan tertentu, 

b) Perpanjangan sinar datang masuk prisma dan sinar bias meninggalkan 

prisma membentuk sudut dengan nilai tertentu yang disebut sudut deviasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pembiasan pada Prisma 
Sumber : http://www.rumushitung.com 

 

Sudut deviasi adalah sudut yang terbentuk oleh perpanjangan sinar datang masuk 

prisma dengan perpanjangan sinar bias yang meninggalkan prisma.77 
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4) Pembiasan pada Lensa 

 Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan melengkung. 

Permukaan melengkung ini biasanya bagian dari permukaan bola. Lensa yang 

permukaannya berupa bagian dari permukaan bola disebut lensa sferis. Permukaan 

lensa sferis dapat keduanya cembung atau keduanya cekung atau kombinasi 

diantara keduanya. 

  Secara garis besar dapat dibedakan dua jenis lensa yaitu lensa konvergen 

(mengumpulkan berkas sinar) dan lensa divergen (menyebarkan berkas sinar). 

Lensa konvergen bagian tengahnya lebih tebal daripada pinggirnya, sehingga lensa 

konvergen disebut dengan lensa cembung. Lensa divergen bagian tengahnya lebih 

tipis daripada pinggirnya, sehingga lensa divergen disebut dengan lensa cekung.78 

a) Lensa Cembung  

Seperti bayangan yang dibentuk oleh cermin, lebih baik untuk menentukan 

letak bayangan lensa melalui metode grafik. Gambar 2.9 mengilustrasikan 

metode grafik untuk lensa mengumpul. Kita menggunakan tiga sinar utama dan 

menganggap sinar berbelok pada bidang melalui pusat lensa. Sedangkan untuk 

lensa positif, sinar-sinar utamanya adalah:79 

(1) Nomor 1 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang sejajar dengan 

sumbu utama lensa. Sinar ini dibiaskan melalui titik fokus kedua dari lensa 

tersebut. 

                                                                 
78

 Ibid, h. 88 
79

 Marthen Kanginan, op.cit., h.414. 
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(2) Nomor 2 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang melalui titik fokus 

pertama dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. 

(3) Nomor 3 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang  melalui titik pusat 

optik diteruskan tanpa membias. 

Ketiga sinar-sinar ini mengumpul pada titik bayangan, seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.9 kita dapat rumus perbesaran lateralnya adalah: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pembiasan pada Lensa Cembung 
Sumber : http://www.myrightspot.com 

 

b) Lensa Cekung 

Ungkapan ini sama dengan ungkapan untuk cermin. Sebuah perbesaran negatif 

menunjukkan bahwa bayangan tersebut terbalik, sinar-sinar utamanya adalah:80 

(1) Nomor 1 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang sejajar dengan 

sumbu utama. Sinar ini dibiaskan dari lensa seolah-olah berasal dari titik 

fokus kedua. 
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(2) Nomor 2 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang seakan-akan 

menuju ke titik fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama. 

(3) Nomor 3 pada gambar menjelaskan bahwa sinar datang melalui pusat optik 

diteruskan tanpa membias. 

Diagram sinar untuk lensa penyebaran ditunjukkan pada gambar: 81 

   

 

 

 

Gambar 2.10 Pembiasan pada Lensa Cekung 
Sumber : http://www.myrightspot.com 

 

c. Alat-alat Optik 

1) Mata  

Mata merupakan volume tertutup cahaya masuk melalui lensa. Diafragma disebut 

selaput pelangi (bagian yang berwarna) yang menyesuaikan secara otomatis untuk 

mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lubang pada 

selaput pelangi yang melalui mana cahaya masuk (pupil) berwarna hitam sehingga 

tidak ada cahaya yang dipantulkan darinya dan sangat sedikit cahaya yang 

dipantulkan kembali dari bagian mata. Retina yang memainkan peran film dalam 

kamera berada pada permukaan belakang yang lengkung. Retina terdiri dari 

serangkaian saraf dan alat penerima (reseptor) yang dinamakan batang dan kerucut 
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 Paul A. Tipler, Fisika untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2  (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 
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yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan 

sepanjang saraf. 

  Untuk memfokuskan benda jauh, otot akan rileks, lensa tipis, dan berkas-

berkas paralel terfokus pada titik fokus (pada retin). Untuk memfokuskan benda 

dekat, otot berkontraksi yang menyebabkan penebalan pada pusat lensa. Dengan 

demikian memendekan panjang fokus sehingga bayangan benda-benda yang dekat 

dapat difokuskan pada retina di belakang titik fokus. Penyetelan fokus ini 

dinamakan akomodasi. Jarak terdekat yang dapat difokuskan mata disebut titik 

dekat mata. Orang dewasa muda biasanya 25 cm, walaupun anak-anak sering kali 

bisa memfokuskan benda sedekat 10 cm. Sementara orang semakin tua, 

kemampuan berakomodasi semakin berkurang dan titik dekat bertambah.82 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.11 Diagram Mata Manusia 
Sumber : Pustekkom Depdiknas 

 

 

2) Lup 

Salah satu alat optik yang paling sederhana adalah lup atau kaca pembesar. Lup 

merupakan sebuah lensa cembung yang berfungsi memperbesar bayangan benda-

benda kecil yang diamati. Ukuran bayangan yang terbentuk pada retina bertambah 
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besar ketka benda di bawah lebih dekat ke mata. Namun demikian, mata kita tidak 

dapat memfokuskan bayangan dengan baik ketika benda berada lebih dekat dari 

titik dekat. Jika kita menggunakan lensa cembung, seperti gambar 2.12  kita dapat 

melihat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung ini. 

Mengukur perbesaran bayangan yang dihasilkan lup terdapat dua besaran yang 

bisa dipakai, yaitu perbesaran linear dan perbesaran sudut. Perbesaran linear M 

didefinisikan sebagai jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. 

 

 

Perbesaran sudut maksimum terjadi ketika bayangan yang dilihat melalui lup tepat 

berada dititik dekat mata, yaitu PP = -25 cm. (nilai 25 cm dipilih karena 

merupakan nilai umum). Tanda minus menunjukkan bahwa bayangan uang 

terbentuk adalah maya. Jarak benda dapat dihitung dengan rumus lensa. 
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Dengan f adalah fokus lensa (dalam sentimeter). 

Perhatikan kembali Gambar 2.12 Besar sudut   dan    dapat dituliskan sebagai: 

    

    dan    

 

Dengan asumsi sudut   dan    adalah kecil, dimana tan     dan      , 

maka 

 

      dan                  

 
Akhirnya, perbesaran sudut maksimum dapat dinyatakan sebagai  

   

    

        

Dengan memasukkan nilai s dari persamaan jarak ke persamaan perbesaran 

sudut maksimum  diperoleh 
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Agar mata rileks, benda harus diletakkan di titik fokus lup. Dalam hal ini, 

bayangan terbentuk di jauh tak berhingga      . Perbesaran yang dihasilkan 

adalah 83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Pembentukan Bayangan Pada Lup 
Sumber : http://www.sepenggalwordpress.com 

3) Mikroskop 

Mikroskop adalah alat optik yang dipakai untuk melihat benda-benda kecil yang 

tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Pada dasarnya mikroskop tersusun 

dari dua macam lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah 

lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati, sedangkan lensa okuler lebih 

dekat dengan pengamat. Pada gambar 2.13, benda yang diamati (objek) berada di 

belakang fokus lensa objektif. Bayangan pertama yang dibentuk oleh lensa 

objektif adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Bayangan nyata yang dibentuk oleh 

objektif f merupakan benda nyata bagi lensa okuler. Lensa okuler berfungsi 
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sebagai lup. Bayangan dari lensa okuler adalah maya, tegak, diperbesar. 

Perbesaran total mikroskop merupakan hasil kali perbesaran lensa objektif dan 

perbesaran sudut oleh lensa okuler.84 

Perbesaran yang dihasilkan sama dengan yang berlaku pada lup, yaitu :85 

(Mata berakomodasi maksimum) 

 

 

 

(Mata tidak berakomodasi) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Pembentukan Bayangan pada Mikroskop 
Sumber: Pustekkom Depdiknas  
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4) Teleskop 

Alat optik yang mungkin paling populer adalah teleskop. Teleskop adalah alat 

yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh. Teleskop biasanya digunakan 

untuk melihat benda-benda angkasa. Ada dua macam teleskop optik, yaitu 

teleskop bias dan teleskop pantul. Secara garis besar, sketsa teleskop bias 

ditunjukkan oleh gambar 2.14 lensa objektif membentuk bayangan nyata dititik 

fokusnya      . Bayangan nyata ini kemudian dianggap sebagai benda bagi lensa 

okuler. Lensa okuler ini selanjutnya berperan sebagai lup. Perbesaran sudut 

teleskop semacam ini diberikan oleh: 

   

 

Kalau dihitung, diperoleh  

 

 

Dengan     dan     berturut-turut jarak titik fokus lensa objektif dan lensa okuler. 

 Teleskop pantul bekerja berdasarkan pemantulan cahaya oleh cermin cekung 

sebagai perangkat untuk pembentukan bayangan, walaupun terkadang 

menggunakan cermin datar dan cermin okuler. Terdapat beberapa macam teleskop 

pantul, antara lain teleskop Newton, teleskop Gregor, dan teleskop 

Cassegrain.86 
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 Muhammad Farchani Rosyid, et. al, opcit., h. 241. 
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Gambar 2.14 Pembentukan Bayngan pada Teleskop 
Sumber : http://www.Fisikazone.com 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan pengembangan modul pembelajaran 

fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik, memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Modul berbasis pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik terbukti 

efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran 

akuntansi dengan didapat nilai signifikansi = 0,007 ≤ 0,05 pada saat uji efektifitas 

antara kelas kontrol dan kelas perlakuan, serta nilai rata-rata kemampuan mencipta 

kelas perlakuan adalah 80,45 dan kelas kontrol adalah 69,17.87 

2. Efektivitas modul diuji dan ditemukan bahwa modul itu efektif untuk pelajar 

visual, peserta didik aktif dan peserta didik rekleatif.88 

                                                                 
87

 Agus Susilo,Siswandari dan Bandi, “Pengembangan Modul Berbasis Pembelajaran Saintifik 

Untuk Peningkatan Kemampuan Mencipta Siswa Dalam Proses Pembelajaran Akuntansi Siswa Kelas 

XII SMA N I Slogohimo,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 26 No.1, (2016), h. 55. 
88

 Norlidah Alias, “Design and Development of Physics Module Based on Learning Style and 

Appropriate Technology by Employing Isman Instructional Design Model,” Jurnal of Educational 

Technology, Vol.11 No.4 (2012), h.89. 

http://www.fisikazone.com/
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3. Rata-rata perolehan hasil belajar peserta didik pada tes akhir mencapai 82,22 

dibanding tes awal yang hanya berada pada 63,33 yang menunjukkan bahwa ada 

peningkatan perolehan hasil belajar peserta didik sebesar 18,89 setelah belajar 

menggunakan produk berupa modul hasil pengembangan berbasis integrasi 

Islam.89 

4. Modul IPA Terpadu terintegrasi ayat-ayat Al-Qur‟an  yang dikembangkan dinilai 

sangat menarik untuk dijadikan bahan ajar, penilaian tersebut diperoleh 

berdasarkan validasi produk oleh ahli materi dan ahli desain serta uji coba 

kelompok kecil dengan responden pendidik dan peserta didik.90 

5. Modul pembelajaran sains berbasis integrasi Islam-sains yang dikembangkan 

untuk peserta didik difabel netra memiliki kualitas Baik (B) dengan persentase 

keidealan sebesar 74,31%, berdasarkan penilaian dari 1 ahli media dari pendidik 

SLB, dan reviewer  2 pendidik SD inklusi dan 1 pendidik SLB.91 

6. Pembangunan terhadap literasi sains saja tidak dapat menyelesaikan semua 

permasalahan yang terjadi tanpa adanya kemampuan literasi Islam yang baik. 

                                                                 
89

Faiz Hamzah, “Studi Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis Intregrasi Islam-Sains 

Pada Pokok Bahasan Sistem Reproduksi Kelas IX Madrasah Tsanawiyah,” Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol.1 No.1 (2015), h.51. 
90

 Sri Latifah, opcit., h.163. 
91

F. Yuliawati, M. A. Rokhimawan, J. Suprihatiningrum, “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Sains  Berbasis Integrasi Islam-Sains Untuk Peserta Didik Difabel Netra MI/SD Kelas 5 Semester 2 

Materi Pokok Bumi Dan Alam Semesta,” Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Vol. 2 No. 2 (Oktober 

2013), h. 176. 
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Pemahaman itu dapat membentuk manusia yang lebih berbudi pekerti, beradab 

dan berkemajuan dengan bekal ilmu yang dimiliki.92 

7. Proses pembelajaran menggunakan LKS dengan pendekatan saintifik 

mendapatkan hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif mengalami 

peningkatan dalam pemahaman konsep pemantulan dan pembiasan cahaya.93 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan 

bahwa modul pembelajaran fisika mendapat respon yang baik dari peserta didik. 

Namun pada pengembangan modul pembelajaran yang telah dikembangkan oleh 

para ahli di atas belum menggunakan literasi Islam dengan pendekatan saintifik 

yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran, membantu pendidik 

maupun peseta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi inti nomor 1. Sehingga menurut peneliti perlu pengembangan modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi 

optik kelas XI SMA/MA sebagai sarana bahan ajar yang menunjang proses 

pembelajaran.  

 

 

 

                                                                 
92

 Fuad Jaya Miharja, “Literasi Islam & Literasi Sains Sebagai Penjamin Mutu Kualitas Manusia 

Indonesia di Era Globalisasi”, opcit,  h.1016. 
93

 D Ristiyani dan D Yulianti, “Pengembangan LKS Fisika Materi Pemantulan dan Pembiasan 

Cahaya Terintegrasi Karakter dengan Pendekatan Saintifik,” Unnes Physics Education Journal , 

Vol.3.No.3 (2014), h.61. 
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D. Desain Modul 

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal modul 

pembelajaran fisika berbasis litarasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi 

optik sehingga dapat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Perancangan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik  pada materi optika geometri dengan menggunakan 

berbagai sumber buku dan sumber yang lain secara online sebagai panduan materi. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat modul pembelajaran fisika 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagian pembuka terdiri dari cover depan yang ditampilkan secara menarik, kata 

pengantar, daftar isi, peta konsep, dan daftar kompetensi (kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran). 

2. Bagian isi terdiri dari pendahuluan atau tinjauan umum materi, pembahasan materi 

yang diliterasikan ke dalam  ayat-ayat Al-Qur‟an atau Hadits yang terkait dengan 

materi optika geometri dan alat-alat optik. Modul juga dilengkapi dengan gambar-

gambar bentuk bayangan cahaya dan alat-alat optik, tokoh ilmuan muslim, dan 

kata-kata motivasi untuk peserta didik dalam proses pembelajaran yang diambil 

dari berbagai sumber, lembar kegiatan peserta didik, penugasan dan fitur tambahan 

lainnya. 

3. Bagian penutup yang terdiri dari glosarium, indeks, daftar pustaka, kunci jawaban, 

dan cover belakang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Rencana tempat penelitian yang akan dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung, MA Da’ar AlHikmah Seputih Mataram dan SMA N 10 Bandar 

Lampung.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu di mulai dari tahap pertama 

dilakukan ketika pra penelitian: analisis masalah dasar dalam pembelajaran,  

analisis peserta didik,  analisis isi materi dari bahan ajar yang digunakan secara 

umum. Tahap kedua merancang model atau pendekatan dalam modul  

pembelajaran. Tahap ketiga menghasilkan modul pembelajaran yang sudah 

direvisi oleh para ahli. Tahap terakhir penggunaan modul pembelajaran yang 

sudah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun pelajaran 2017/2018 pada semester genap selama tiga kali pertemuan tiap 

sekolah. 

 

B. Karakteristik Sasaran Penelitian 

Karakteristik sekolah yang akan dilaksanakan penelitian yakni 1 sekolah yang 

memiliki visi berprestasi dalam bidang akademik, ilmu pengetahuan, teknologi 
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berdasarkan iman dan taqwa dan 2 sekolah yang berbasis Islam. Karakter sekolah 

selanjutnya yakni sekolah yang belum menggunakan modul pembelajaran fisika dan 

sekolah yang belum memiliki modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

 

C. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut.1 

Penelitian ini dikembangkan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan menggunakan pendekatan saintifik sebagai pendukung pembelajaran. 

Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah dengan model 

pengembangan 4-D yang dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan 

Melvyn I. Semmel. yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu: define, design, 

development, and dissemination.
2
 Penelitian ini hanya dibatasi sampai pada tahap 

develop (validasi, evaluasi, dan revisi modul) dikarenakan dalam penelitian ini tidak 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan. 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h.297. 

2
 Rahma Diani, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Pendidikan Karakter 

dengan Model Problem Based Instruction,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Al-BiRuNi,” Vol.04 

No.2 (2015), h. 244.  
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D. Langkah-langkah Pengembangan Modul 

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan modul dengan 

menggunakan model pengembangan 4-D.  

Penelitian ini hanya dilakukan sampai 3 tahap, meliputi: 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

= Garis siklus (jika perlu)     = Keputusan 
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1. Penelitian Pendahuluan (Define) 

Kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap modul pembelajaran 

fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik adalah 

penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan  beberapa 

langkah pokok yaitu: 

a. Analisis Ujung Depan 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui masalah dasar yang ada dalam 

pembelajaran sehingga dapat menjawab kesenjangan antara keadaan yang 

seharusnya (ideal) dengan kenyataan yang ada (realita). Permasalahan yang 

dihadapi dapat diselesaikan dengan melengkapi kebutuhan yang ada dalam 

pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran fisika berbasis literasi 

Islam dengan pendekatan saintifik. Adapun masalah dasar yang diketahui 

dalam bahan ajar yang digunakan masih terbatas dan belum berkaitan dengan 

literasi Islam. 

b. Analisis Peserta Didik  

Analisis peserta didik bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta 

didik dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya sebagai 

gambaran untuk pengembangan. 

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas ini merupakan dasar untuk merumuskan tujuan pembuatan 

modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik 

pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA melalui 
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penyebaran angket pra penelitian, untuk melihat kebutuhan peserta didik 

terhadap modul pembelajaran fisika yang dikembangkan. 

d. Analisis Konsep 

Kegiatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang 

dikembangkan, menyusun secara sistematis dan merinci konsep-konsep yang 

relevan dengan materi yang dikembangkan. Materi yang dikembangkan 

disesuaikan dengan materi optik geometri dan alat-alat optik di kelas XI IPA 

yang mengcu pada KI dan KD. 

e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Tujuan dirumuskan berdasarkan tujuan umum yang tercantum dalam 

pembelajaran fisika. 

2. Tahap Perancangan Modul (Design) 

Setelah melakukan penelitian pendahuluan, kegiatan selanjutnya yang dilakukan 

adalah merancang modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI 

SMA/MA. 

a. Pemilihan Format 

Pemilihan format dalam pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-

alat optik kelas XI SMA/MA disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Format 

yang dipilih adalah untuk mendesain tampilan isi dan pemilihan format modul 

pembelajaran. 
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b. Rancangan Awal 

Setelah memilih format penulisan modul, peneliti menyusun rancangan awal 

modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik 

ini. Pembuatan  modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik digunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai 

berikut:  

1) Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat modul pembelajaran fisika 

ini adalah 1 unit laptop. 

2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan modul pembelajaran 

fisika ini adalah: 

a) Aplikasi Corel Draw Graphic Suite X5 

b) Aplikasi Paint 

c) Aplikasi Microsoft Office Word 2007 

3. Tahap Pengembangan Modul (Develop) 

Kegiatan ini menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi 

berdasarkan saran dari para ahli menjadi modul pembelajaran fisika yang layak 

digunakan. Tahap ini peneliti melakukan validasi, evaluasi dan revisi modul. 

a. Validasi Modul 

Validasi modul merupakan proses atau kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 
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pendekatan saintifik sudah dikategorikan sebagai bahan ajar yang efektif dan 

efesien dalam meningkatkan pemahaman materi fisika yang dikolaborasi 

dengan literasi Islam bagi peserta didik. Validasi ini dikatakan sebagai validasi 

rasional, karena validasi ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran 

rasional, belum fakta lapangan. Pada tahap validasi desain produk awal 

dikonsultasikan kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, ahli 

agama dan ahli bahasa. Ketika validasi awal sudah sudah dilakukan, maka 

dilakukan validasi kembali oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada 

materi optik kelas XI SMA/MA yang sedang dikembangkan. 

Tabel 3.1 Daftar tim validasi produk 

No Ahli Nama Bidang Keahlian 

1. Materi Sri Latifah, M.Sc. Dosen Fisika 

Happy Komikesari, M.Si. Dosen Fisika 

2. Media Antomi Saregar, M.Pd., M.Si. Dosen Fisika 

Mukarramah Mustari, M.Pd Dosen Fisika 

3. Bahasa Suci Tria, M.Pd Dosen Bahasa 

4. Agama Dr. Muhammad Akmansyah, M.A Dosen Agama 

 Heru Juabdin Sada, M.Pd.I Dosen Agama 
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Setelah tahap ini divalidasi oleh beberapa ahli kemudian peneliti merevisi 

produk yang akan dikembangkan sesuai dengan saran dari para ahli. 

b. Revisi Modul  

Berdasarkan desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan ahli 

agama. Tahap selanjutnya adalah uji coba produk kelompok kecil yang 

dilakukan pada 10 peserta didik kelas XI MA Da’ar Al-Hikmah Seputih 

Mataram. Sedangkan uji coba lapangan dilakukan kepada 25 peserta didik kelas 

XI di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 25 peserta didik kelas XI MA Da’ar 

Al-Hikmah, dan 25 peserta didik kelas XI SMA N 10 Bandar Lampung dan 

dapat diketahui kekurangan atau kelemahan dari produk yang dikembangkan 

agar kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 

c. Uji Coba Modul 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, ahli agama dan 

ahli bahasa maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi islam dengan pendekatan saintifik tersebut. 

Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilakan produk yang 

lebih baik dan efektif. 

1) Uji Coba Produk 

Uji coba produk akan dilakukan setelah validasi dan revisi. Uji coba tahap 

awal dilakukan dengan simulasi penggunaan sistem kerja produk tersebut. 

Setelah disimulasikan, maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang 

terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 
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apakah sistem kerja yang baru tersebut lebih efektif dan efisien 

dibandingkan sistem lama atau sistem yang lainnya.3 

2) Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil akan dilakukan pada 10 peserta didik di SMA Al-

Kautsar, SMAN 10 Bandar Lampung,dan MA Da’ar Al-Hikmah Seputih 

Mataram, pada uji coba ini peserta didik masing-masing diberikan angket 

yang terdiri dari beberapa kriteria pertanyaan. 

3) Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan akan dilakukan di SMA Al-Kautsar, SMAN 10 Bandar 

Lampung,dan MA Da’ar Al-Hikmah Seputih Mataram dengan responden 

berjumlah 25 peserta didik. Pada uji coba ini masing-masing responden 

diberikan angket yang terdiri dari beberapa kriteria pertanyaan.  

4) Pengumpulan Data dan Analisis Data 

a. Pengumpulan Data 

Modul pembelajaran fisika yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah 

menggunakan lembar validasi berupa angket menggunakan skala likert yang 

digunakan untuk mengetahui apakah Modul pembelajaran fisika yang telah 

dirancang valid atau tidak. Lembar validasi pada penelitian terdiri atas beberapa  

macam pernyataan yang akan diberikan kepada ahli media, ahli materi,  ahli 

agama, ahli bahasa serta memberikan angket respon kepada pendidik fisika dan 

peserta didik kelas XI. Selanjutnya peneliti juga membuat instrumen untuk 

                                                             
3
Sugiyono, Op.cit,  h.302. 
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respon terhadap modul pembelajaran fisika berupa kuesioner kuesioner validasi 

ahli media, ahli materi, ahli agama, ahli bahasa, respon pendidik dan peserta 

didik. Instrumen berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika 

instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid  

maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya 

di lapangan.
4
 

1) Lembar Validasi Materi 

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi pembelajaran fisika 

berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik 

geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA sesuai dengan kompetensi 

inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Masing-masing aspek 

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini diisi 

oleh ahli materi. Instrumen validasi ahli materi yang akan digunakan pada 

validasi modul pembelajaran fisika yang dikembangkan disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.2  Instrumen Angket Validasi Materi 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Kualitas Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

2 Ketetapan Cakupan 9, 10, 11 

3 Pendekatan Saintifik 12, 13, 14, 15, 16, 17 

4 Ilustrasi (gambar, tabel, dan peta konsep) 18, 19 

5 Evaluasi 20, 21, 22 

 

                                                             
4
Rijal Firdaos, “Metode Pengembangan Instrumen Pengukur Kecerdasan Spiritual Mahasiswa,” 

Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol.11.No. 2 (2016), h. 380. 
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2) Lembar Validasi Media 

Lembar validasi media berisi tentang media pembelajaran fisika berbasis 

literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan 

alat-alat optik kelas XI SMA/MA. Ahli media menganalisis dan mengkaji 

dari segi format pengguanaan media secara menyeluruh. Masing-masing 

aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini 

diisi oleh ahli media. Instrumen validasi ahli media yang akan digunakan 

pada validasi modul pembelajaran fisika yang dikembangkan disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.3  Instrumen Angket Validasi Media 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Penampilan Modul Fisika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2 Isi Modul Fisika 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

3 Kriteria Media Pembelajaran 26, 27, 28, 29, 30 

 

3) Lembar Validasi Agama 

Lembar validasi agama berisi tentang keterkaitan literasi Islam pada modul 

pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri 

dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA. Ahli agama menganalisis dan 

mengkaji dari segi literasi Islam yang dikolaborasi dengan pembelajaran 

fisika. Masing-masing aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan 

dan lembar validasi ini diisi oleh ahli agama. Instrumen validasi ahli agama 

yang akan digunakan pada validasi modul pembelajaran fisika yang 

dikembangkan disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4  Instrumen Angket Validasi Agama 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Kualitas Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

2 Ketetapan Cakupan 9, 10, 11, 12, 13, 14 

3 Literasi Islam 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 

23, 24, 26 

4) Lembar Validasi Bahasa 

Lembar validasi bahasa berisi tentang keterkaitan penggunaan pada modul 

pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri 

dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA. Ahli bahasa menganalisis dan 

mengkaji dari segi pemilihan kata sesuai dengan karakteristik sasaran, dan 

aspek kebahasaan secara menyeluruh. Masing-masing aspek dikembangkan 

menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini diisi oleh ahli bahasa. 

Instrumen validasi ahli bahasa yang akan digunakan pada validasi modul 

pembelajaran fisika yang dikembangkan disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5  Instrumen Angket Validasi Bahasa 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Lugas 1, 2  

2 Komunikatif 3 

3 Dialogis dan interaktif 4 

4 Kesesuaian dengan perkembangan peserta 

didik 

5, 6, 7 

5 Kaidah Bahasa 8, 9, 10, 11, 12, 13 

6 Penggunaan istilah, simbol dan ikon 14, 15 

 

5) Lembar Angket Respon Pendidik 

Berupa angket digunakan untuk mencermati produk yang dihasilkan, 

kemudian guru fisika tersebut diminta kesediannya untuk memberikan saran 

perbaikan tentang produk tersebut. Instrumen respon pendidik yang akan 
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digunakan pada modul pembelajaran fisika yang dikembangkan disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.6  Instrumen Angket Respon Pendidik 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Kualitas Isi 1, 2  

2 Tata Bahasa 3, 4 

3 Isi Modul 5, 6, 7, 8, 9, 10 

4 Pendekatan Saintifik 11, 12, 13, 14, 15, 16 

5 Literasi Islam dengan Materi 17, 18, 19, 20 

6 Evaluasi 21, 22, 23 

7 Penampilan Fisik 24, 25 

 

6) Lembar Angket Respon Peserta Didik 

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI 

SMA/MA. Instrumen respon peserta didik yang akan digunakan pada modul 

pembelajaran fisika yang dikembangkan disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7  Instrumen Angket Respon Peserta Didik 

No Aspek Penilaian Nomor Item 

1 Tampilan Modul 1  

2 Isi Modul 2, 3, 4, 5, 6 

3 Penyampaian Materi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

4 Bahasa 15 

 

b. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mencari atau menyusun secara 

sistematis dari data yang diperoleh pada saat wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih 
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mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar 

dapat mudah dipahami oleh orang lain.5 Analisis data instrumen non tes pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Instrumen non tes 

berupa angket menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

suatu fenomena sosial.6 Penelitian ini menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 

skor 1 terendah dan skor tertinggi 5. 

Hasil akhir suatu butir merupakan persentase nilai rata-rata dari perindikator   

dari seluruh jawaban validator. Rumus untuk menghitung  nilai rata-rata 

perindikator adalah sebagai berikut:7 

 

 

Keterangan : 

Me = Mean (rata-rata) 

∑ =   Epsilon ( Baca Jumlah) 

Xi = Nilai x ke i sampai ke n 

n =  Jumlah Individu 

Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, dicari persentasi jawaban 

keseluruhan responden dengan rumus: 
8
 

                                                             
5
 Ibid, h.244. 

6
 Sugiyono, Model Penelitian & Pengembangan (Bandung: Alfabeta, 2015), h.134. 

7
 Ibid, h. 280 

   
∑  
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Keterangan: 

P     = Persentase 

∑   = Jumlah skor 

∑   = Skor maksimal ideal dalam item 

Kemudian dicari persentase kriteria validasi. Adapun kriteria validasi yang 

digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3.8 Kriteria Validasi Analisis Rata-rata Setiap Pernyataan9 

Rata-rata Kriteria Validasi 

4,21 ≤ V ≤ 5,00 Sangat Valid 

3,41 ≤ V ≤ 4,20 Valid/Tidak Revisi 

2,61 ≤ V ≤ 3,40 Cukup Valid/Tidak Revisi 

1,80 ≤ V ≤ 2,60 Tidak Valid/Sebagian Revisi 

1,00 ≤ V ≤ 1,80 Sangat Tidak Valid/Revisi Total 

 

Penentuan kriteria interpretasi skor angket validasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:10 

                                                                                                                                                                              
8
 I Made Tengeh Tangeh dan Ketut Jampel, I Nyoman Pudjawan, Model Penelitian Pengembangan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.86. 
9
Yuberti, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Kvisoft Flikbook Maker yang 

Merujuk pada Nilai-nilai Keislaman di Perguruan Tinggi Negeri Lampung (Bandar Lampung, 2015), 

h.102. 
10

Ardian Asyhari dan Helda Silvia, “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin dalam 

Bentuk Buku Saku untuk Pembelajaran IPA Terpadu,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Al-BiRuNi,” 

Vol.5 No.1 (2016), h.7. 

  
∑ 

∑  
        



83 
 

 
 

 

Tabel 3.9 Kriteria Interpretasi Skor Validasi 

 

Interval Kriteria 

0 - 20 % Sangat Kurang Layak 

21 - 40 % Kurang Layak 

41 - 60 % Cukup Layak 

60 - 80 % Layak 

80 - 100 % Sangat Layak 

 

Pada tabel di atas, menunjukkan semakin tinggi nilai rata-rata interpretasi 

maka validitas/kelayakan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik 

kelas XI SMA/MA semakin tinggi. 

1) Angket Respon Pendidik dan Peserta Didik 

Angket pendidik dan peserta didik menggunakan skala likert dengan 

keterangan makna sebagai berikut: 11 

a) Pernyataan positif 

(1)  Jawaban “sangat tidak setuju” (STS) diberi nilai 1 

(2)  Jawaban “tidak setuju” (TS) diberi nilai 2 

(3)  Jawaban “ragu-ragu” (R) diberi nilai 3 

(4)  Jawaban “setuju” (S) diberi nilai 4 

(5)  Jawaban “sangat setuju” (SS) diberi nilai 5 

b) Pernyataan negatif 

(1)  Jawaban “sangat tidak setuju” (STS) diberi nilai 5 

                                                             
11

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, op.cit., h.94. 
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(2)  Jawaban “tidak setuju” (TS) diberi nilai 4 

(3)  Jawaban “ragu-ragu” (R) diberi nilai 3 

(4)  Jawaban “setuju” (S) diberi nilai 2 

(5)  Jawaban “sangat setuju” (SS) diberi nilai 1 

Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, dicari presentasi 

jawaban keseluruhan responden dengan rumus:12 

 

 

 

 

Keterangan : 

P     = Persentase 

∑   = Jumlah skor 

∑   = Skor maksimal ideal dalam item 

Penentuan kriteria interpretasi skor angket dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.10 Skala penilaian kualifikasi13 

Skor Interval Kriteria 

1 0 - 20 % Sangat tidak menarik 

2 21 - 40 % Kurang menarik/ kurang sesuai 

3 41 - 60 % Sedang/cukup menarik 

4 60 - 80 % Baik/menarik/ sesuai 

5 80 - 100 % Sangat baik/sangat menarik/sangat sesuai 

 

                                                             
12

 I Made Tengeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, log.cit. 
13

 Lindawati, “Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis Kecakapan Hidup (Life Skill) untuk Siswa 

Kelas V SD,” Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol.18 No.1 (2016), h.76. 

  
∑ 

∑  
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Pada tabel di atas, menunjukkan semakin tinggi nilai interpretasi maka 

kemenarikan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas 

XI SMA/MA semakin tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul pembelajaran fisika 

berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan 

alat-alat optik kelas XI SMA/MA yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Produk penelitian ini berupa modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas 

XI SMA/MA yang dibuat menggunakan aplikasi seperti Corel Draw Graphic 

Suite X5, Paint, dan Microsoft Office Word 2007. Langkah penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan model pengembangan dari Thiagaraja dengan 

4 tahap yakni Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Dessimenate (Penyebaran). Tahapan yang digunakan oleh 

peneliti hanya sampai pada tahap ketiga saja yaitu pengembangan 

(develompment) karena pada penelitian ini tidak tertujuan untuk melihat 

efektivitas dari produk. 

2. Kelayakan modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan 

saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA 

menurut para ahli yaitu sangat layak. Hasil validasi ahli media mendapat 

persentase skor rata-rata 81%, ahli materi mendapatkan persentase skor rata-
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rata 85%, ahli agama mendapatkan persentase skor rata-rata 93%, dan ahli 

bahasa mendapatkan persentase skor rata-rata 97%. Seluruh hasil rekapitulasi 

angket pada tahap validasi produk mendapatkan kriteria sangat layak. 

3. Respon modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan 

saintifik pada materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA 

menurut tenaga pendidik dan peserta didik yaitu sangat menarik. Hasil 

persentase skor rata-rata tenaga pendidik sebesar 87%, hasil uji coba kelompok 

kecil diperoleh skor rata-rata sebesar 91% dan hasil uji coba lapangan diperoleh 

skor rata-rata sebesar 90%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik yang hendak menggunakan modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi Islam dengan  pendekatan saintifik pada materi optik geometri dan alat-

alat optik kelas XI SMA/MA ini diharapkan dapat membimbing peserta didik 

agar dapat menambah pengetahuannya. 

2. Bagi pendidik atau peneliti yang hendak melanjutkan penelitian ini diharapkan 

dapat melakukan pengembangan ini sampai pada tahap ke empat yaitu uji coba 

massal di beberapa sekolah  untuk mengetahui evektifitas dari modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan  pendekatan saintifik pada 

materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI SMA/MA. 
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3. Modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam dengan pendekatan saintifik 

ini dibuat khusus untuk materi optik geometri dan alat-alat optik kelas XI 

SMA/MA, oleh karena itu disarankan kepada pengembang produk yang akan 

datang dapat membuat modul pembelajaran fisika berbasis literasi Islam 

dengan pendekatan saintifik pada materi lainnya.  
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KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN VALIDASI AHLI AGAMA 

“PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI 

ISLAM DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK 

GEOMETRI DAN ALAT-ALAT OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

1 Kualitas Isi Isi benar mengandung sudut 

pandang disiplin ilmu 

karakter/akhlak 

1 

 

Isi benar mengandung sudut 

pandang disiplin ilmu 

karakter/akhlak 

Kelengkapan dalam 

penyajian unsur Islam 

dengan sains 

2 Kelengkapan dalam penyajian 

unsur islam dengan sains 

Tidak mengandung konsep 

yang salah 

3 Tidak mengandung konsep 

yang salah 

Informasi pada modul 

memberi pengetahuan baru 

tentang Literasi Islam 

dengan konsep Fisika 

4 

 

Informasi pada modul 

pembelajaran fisika memberi 

pengetahuan baru tentang 

Literasi Islam dengan konsep 

Fisika  

Kesesuaian materi  dengan 

Kompetensi Inti K1 

5 Kesesuaian  dengan Kompetensi 

Inti 1. Menghargai, menghayati, 

ajaran agama yang dianutnya 

Mampu menanamkan nilai-

nilai keislaman 

6 Mampu menanamkan nilai-nilai 

keislaman kepada peserta didik 

Variasi dalam penyampaian 

informasi 

7 Variasi dalam penyampaian 

informasi 

Penyajian ilustrasi sesuai 

dengan fakta keislaman 

8 Penyajian ilustrasi sesuai 

dengan fakta keislaman 

2 Ketetapan 

Cakupan 

Kesesuaian penafsiran Al-

Qur’an 

9 Kesesuaian penafsiran Al-

Qur’an 

Kesesuaian penafsiran 

Hadits 

10 Kesesuaian penafsiran Hadits 

Kesesuaian dengan 

kehidupan sehari-hari 

11 Kesesuaian dengan kehidupan 

sehari-hari 

Ayat dan Hadits yang 

diliterasikan islam mudah 

dipahami 

12 Ayat dan hadits yang 

diliterasikan islam mudah 

dipahami oleh peserta didik 



 
 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item  

Pertanyaan/Pernyataan 

  Penempatan ayat Al-Qur’an 

dan Hadits tertata secara 

sistematis 

13 Penempatan ayat Al-Qur’an 

dan Hadits tertata secara 

sistematis 

Keterpaduan antara ayat Al-

Qur’an dan Hadits dengan 

materi pada modul 

14 Keterpaduan antara ayat Al-

Qur’an dan Hadits dengan 

materi pada modul 

3. Literasi 

Islam 

 

Keakuratan materi dengan 

litaerasi Islam 
15 Keakuratan materi dengan 

litaerasi Islam 

Pengembangan materi 

berdasarkan aspek literasi 

Islam 

16 Pengembangan materi 

berdasarkan aspek dalam  

literasi Islam 

Tauhid rububiyah 17 Penyampaian nilai-nilai tauhid 

rububiyah kepada peserta didik 

tersampaiakan  

Ketepatan dalam 

menanamkan nilai-nilai 

keislaman  

18 Ketepatan dalam menanamkan 

nilai-nilai keislaman kepada 

peserta didik 

Motivasi Islam 19 Motivasi Islam kepada peserta 

didik 

 

Tauhid uluhiyah 20 Penyampaian tauhid uluhiyah  

kepada peserta didik 

tersampaikan  

Menumbuhkan kemampuan 

kepada peserta didik untuk 

mengaplikasikan materi 

dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan ajaran Islam. 

21 Menumbuhkan kemampuan 

kepada peserta didik untuk 

mengaplikasikan materi dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Menumbuhkan sikap atau 

prilaku peserta didik sesuai 

dengan literasi Islam yang 

diajarkan. 

22 Menumbuhkan sikap atau 

prilaku peserta didik sesuai 

dengan literasi Islam yang 

diajarkan. 

Kegiatan yang dilakkan 

meningkatkan sikap 

spiritual peserta didik 

23 Kegiatan yang dilakkan 

meningkatkan sikap spiritual 

peserta didik 

 

Tokoh ilmuan sains muslim 

menambah wawasan baru 

peserta didik 

 

24 Tokoh ilmuan sains muslim 

menambah wawasan baru 

peserta didik 

 



 
 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

 Literasi 

Islam 

Bahasa yang digunakan 

sudah bernuansa Islami 

25 Bahasa yang digunakan sudah 

bernuansa Islami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMEN VALIDASI AHLI AGAMA 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-

ALAT OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen 

dan guru untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban 

Bapak/Ibu akan berpengaruh terhadap kelayakan media pembelajaran terlampir. 

 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik 

Geometri dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan  : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah    

                                                   Aliyah (MA) 

Pengembang   : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan   : Untuk Mengetahui Kelayakan Modul Pembelajaran Fisika  

Berbasis Literasi Islam Dengan Pendekatan Saintifik Kelas 

XI SMA/MA 

 

 



 
 

Petunjuk Umum: 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran 

Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Optik Geometri dan 

Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dan Buku referensi 

yang relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus: 

1. Mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check 

list () pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat layak; 4 = layak; 3 = cukup layak; 2 = tidak layak; 1 = sangat tidak 

layak 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor Skor kelayakan 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Kemenarikan Tampilan awal 

Modul Fisika 

      

 

5 

 b. Kemenarikan Tampilan menu 

Modul Fisika 

     

 

 

 



 
 

Nama Penguji : ................................................ 

Instansi  : ................................................ 

Tanggal Uji  : ................................................ 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor Skor 

Kelayaka

n 5 4 3 2 1 

1. Kualitas Isi 

1. Isi benar mengandung sudut pandang 

disiplin ilmu karakter/akhlak 

      

2. Kelengkapan dalam penyajian unsur 

Islam dengan sains 
     

3. Tidak mengandung konsep yang salah      

4. Informasi pada modul pembelajaran 

fisika memberi pengetahuan baru 

tentang Literasi Islam dengan konsep 

Fisika  

     

5. Kesesuaian  dengan Kompetensi Inti 1. 

Menghargai, menghayati, ajaran agama 

yang dianutnya 

     

6. Mampu menanamkan nilai-nilai 

keislaman kepada peserta didik 
      

7. Variasi dalam penyampaian informasi      

8. Penyajian ilustrasi sesuai dengan fakta 

keislaman 
     

2. Ketetapan Cakupan 

9. Kesesuaian penafsiran Al-Qur’an 
     

10. Kesesuaian penafsiran Hadits      

11. Kesesuaian dengan kehidupan sehari-

hari 

      

12. Ayat dan hadits yang diliterasikan 

Islam mudah dipahami oleh peserta 

didik 

     

13. Penempatan ayat Al-Qur’an dan 

Hadits tertata secara sistematis 

     

14. Keterpaduan antara ayat Al-Qur’an 

dan Hadits dengan materi pada modul 

     

3. 

 

Literasi Islam 

15. Keakuratan materi dengan litaerasi 

Islam 

      

 



 
 

No  Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor Skor 

Kelayakan 5 4 3 2 1 

 16. Pengembangan materi berdasarkan 

aspek dalam literasi Islam 
      

17. Penyampaian nilai-nilai tauhid 

rububiyah kepada peserta didik 

tersampaiakan 

      

18. Ketepatan dalam menanamkan nilai-

nilai keislaman kepada peserta didik 
      

19. Motivasi Islam kepada peserta didik  

 

     

20. Penyampaian nilai-nilai tauhid 

uluhiyah kepada peserta didik 

tersampaiakan 

      

21. Menumbuhkan kemampuan kepada 

peserta didik untuk mengaplikasikan 

materi dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan ajaran Islam. 

      

22. Menumbuhkan sikap atau prilaku 

peserta didik sesuai dengan literasi 

Islam yang diajarkan. 

      

23. Kegiatan yang dilakukan 

meningkatkan sikap spiritual peserta 

didik 

      

24. Tokoh ilmuan sains muslim 

menambah wawasan baru peserta 

didik 

      

25. Bahasa yang digunakan sudah 

bernuansa Islami 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

 

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

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

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

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

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

Kesimpulan 

Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan 

Saintifik pada Materi Optik Geometri dan Alat-alat Optik dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan tanpa revisi  

2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak digunakan 

 

 

Bandar Lampung, 

Ahli Agama 

 

 

NIP 



 
 

 

Lampiran 1.7 

KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN VALIDASI AHLI BAHASA 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item  

Pertanyaan/Pernyataan 

 

1 

 

Lugas 

Ketepatan struktur 

kalimat 

1 

 

Ketepatan struktur kalimat dalam 

modul pembelajaran fisika 

Keefektifan kalimat 2 

 

Keefektifan kalimat yang 

digunakan dalam modul 

pembelajaran fisika 

2 Komunikatif Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

3 Pemahaman terhadap pesan atau 

informasi tersampaikan dengan 

baik kepada peserta didik 

3 Dialogis dan 

interaktif 

Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

4 Kemampuan memotivasi peserta 

didik dalam pembelajaran 

4 Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

Kemampuang 

mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam 

pembelajaran 

5 Kemampuang mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam 

pembelajaran 

Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta didik 

6 Kesesuaian dengan perkembangan 

intelektual peserta didik 

Kesesuaian dengan 

tingkat emosional 

peserta didik 

7 Kesesuaian dengan tingkat 

emosional peserta didik 

5 

 

Kaidah bahasa Ketepatan bahasa  8 Ketepatan bahasa yang digunakan 

dalam modul pembelajaran fisika 

Kalimat yang 

digunakan untuk 

menjelaskan materi 

mudah dipahami 

9 Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi mudah 

dipahami 



 
 

 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Soal 

Pertanyaan/Pernyataan 

 Kaidah 

bahasa 

Kalimat yang digunakan 

tidak menimbulkan makna 

ganda 

10 Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

Bahasa yang dugunakan 

komunikatif 

11 Bahasa yang dugunakan 

komunikatif 

Ketepatan tata bahasa 12 Ketepatan tata bahasa yang 

digunakan dalam modul 

pembelajaran fisika 

Ketapatan ejaan 13 Ketapatan ejaan dalam modul 

pembelajaran fisika 

6. Penggunaan 

istilah, 

simbol dan 

ikon 

Konsisten penggunan istilah 14 Konsisten dalam penggunan 

istilah 

Konsisten penggunaan 

simbol atau ikon 

15 Konsisten dalam penggunaan 

simbol atau ikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMEN VALIDASI AHLI BAHASA 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen dan 

guru untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu 

akan berpengaruh terhadap kelayakan media pembelajaran terlampir. 

 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik Geometri 

dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan  : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah    

                                                   Aliyah (MA) 

Pengembang   : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan   : Untuk Mengetahui Kelayakan Modul Pembelajaran Fisika  

Berbasis Literasi Islam Dengan Pendekatan Saintifik Kelas XI 

SMA/MA 

 

 



 
 

 

Petunjuk Umum: 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran 

Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Optik Geometri dan 

Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dan Buku referensi yang 

relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus: 

1. Mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check list 

() pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat layak; 4 = layak; 3 = cukup layak; 2 = tidak layak; 1 = sangat tidak 

layak 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor Skor kelayakan 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Kemenarikan Tampilan awal 

Modul Fisika 

      

 

5 
 b. Kemenarikan Tampilan menu 

Modul Fisika 

     

 

  



 
 

 

Nama Penguji : ................................................ 

Instansi  : ................................................ 

Tanggal Uji  : ................................................ 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor Skor 

Kelayakan 5 4 3 2 1 

1. 

 

Lugas 

1. Ketepatan struktur kalimat dalam 

modul pembelajaran fisika 

      

2. Keefektifan kalimat yang digunakan 

dalam modul pembelajaran fisika 

      

2. Komunikatif 

3. Pemahaman terhadap pesan atau 

informasi tersampaikan dengan baik 

kepada peserta didik 

      

3. Dialogis dan interaktif 

4. Kemampuan memotivasi peserta didik 

dalam pembelajaran 

      

4. 

 

Kesesuaian perkembangan peserta 

didik 

5. Kemampuan mendorong peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran 

      

6. Kesesuaian dengan perkembangan 

intelektual peserta didik 

      

7. Kesesuaian dengan tingkat emosional 

peserta didik 

      

5. Kaidah Bahasa 

8. Ketepatan bahasa yang digunakan 

dalam modul pembelajaran fisika 

      

9. Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi mudah dipahami 

      

10. Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

      

11. Bahasa yang digunakan komunikatif       

12. Ketepatan tata bahasa yang digunakan 

dalam modul pembelajaran fisika 

      



 
 

 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor Skor 

Kelayakan 5 4 3 2 1 

 13. Ketapatan ejaan dalam modul 

pembelajaran fisika 

      

6. Penggunaan istilah, simbol dan ikon 

14. Konsisten dalam penggunan istilah 

      

15. Konsisten dalam penggunaan simbol 

atau ikon 

      

 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

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

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

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

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

Kesimpulan 

Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan 

Saintifik pada Materi Optik Geometri dan Alat-alat Optik dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan tanpa revisi  

2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak digunakan 

Bandar Lampung, 

Ahli Bahasa 

 

 

NIP 



 

KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN VALIDASI AHLI MATERI 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item  

Pertanyaan/Pernyataan 

 

1. 

 

Kualitas 

Isi 

Isi dan konsep modul 

pembelajaran fisika benar  

mengandung disiplin ilmu. 

1 

 

Isi benar mengandung sudut 

pandang disiplin ilmu 

karakter/akhlak pada peserta didik 

dan tidak mengandung konsep 

yang salah 

Kesesuaian materi dengan 

kurikulum 

2 

 

Materi mencakup dalam 

kurikulum 2013 

Kelengkapan materi optik 

geometri dan alat-alat optik  

3 Kelengkapan materi optik 

geometri dan alat-alat optik pada 

modul pembelajaran fisika 

Informasi mengandung 

konsep yang benar sesuai 

dengan karakteristik peserta 

didik 

4 Informasi sesuai dengan 

Karakteristik peserta didik dan 

tidak mengandung konsep yang 

salah 

Materi dapat meningkatkan 

kompetensi sains peserta 

didik 

5 Materi dapat meningkatkan 

kompetensi sains peserta didik 

Materi mengembangkan 

ketrampilan dan 

kemampuan berpikir peserta 

didik 

6 Materi mengembangkan 

ketrampilan dan kemampuan 

berpikir peserta didik 

Kegiatan yang dilakukan  

mendukung pemahaman 

materi oleh peserta didik 

7 Kegiatan yang dilakukan  

mendukung pemahaman materi 

oleh peserta didik 

Contoh yang diberikan 

sesuai dengan fakta 

kehidupan sehari-hari 

8 Contoh yang diberikan sesuai 

dengan fakta kehidupan sehari-

hari 

2. Ketetapan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan KD dan 

KI  

9 Kesesuaian dengan Kompetensi 

Dasar dan Kompetensi Inti 1. 

Menghargai, menghayati, ajaran 

agama yang dianutnya 

 



No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

 Ketetapan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan 

Kognitif, Psikomotorik dan 

Afektif peserta didik 

10 Kesesuaian dengan Kognitif, 

Psikomotorik dan Afektif 

peserta didik 

Kesesuaian dengan 

kehidupan sehari-hari 

11 Kesesuaian dengan kehidupan 

sehari-hari 

Menambah pengetahuan 

awal peserta didik 

12 Menambah pengetahuan peserta 

didik berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimilikinya dari 

kegiatan pengamatan yang 

dilakukan 

3. Pendekatan 

Saintifik 
Menumbuhkan 

keinginan peserta didik 

untuk menanya 

13 Menumbuhkan keinginan 

peserta didik untuk tanya jawab 

baik dengan guru maupun 

dengan temannya 

Kerjasama sama 14 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik agar saling bekerja 

sama dengan peserta didik 

lainnya yang ada disekitar 

lingkungan belajar 

Presentasi hasil 

diskusi kelompok  

15 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk 

mempresentasikan kesimpulan 

hasil kerja kelompok dan dikaji 

bersama kelompok lain serta 

guru 

Kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 

16 Adanya kepekaan pada hal yang 

penting yaitu karakter atau 

akhlak peserta didik. Peserta 

didik diberi kesempatan untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

Aspek pendekatan saintifik 17 Mencakup aspek pendekatan 

saintifik 

4. Ilustrasi 

(gambar, 

tabel, peta 

konsep) 

 

Ilustrasi sesuai dengan 

materi/konsep 

18 Ilustrasi sesuai dengan 

materi/konsep 

 



No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

 Ilustrasi 

(gambar, 

tabel, peta 

konsep) 

Ilustrasi memperjelas 

materi/konsep dan 

membantu pemahaman 

peserta didik 

19 Ilustrasi memperjelas 

materi/konsep dan membantu 

pemahaman peserta didik 

5. Evaluasi Alat evaluasi sesuai dengan 

indikator 

20 Alat evaluasi sesuai dengan 

indikator 

Alat evaluasi mampu 

mengukur ketercapaian 

kompetensi dasar 

21 Alat evaluasi mampu mengukur 

ketercapaian kompetensi dasar 

pada peserta didik 

Soal-soal pada alat evaluasi 

mudah dipahami  

22 Soal-soal pada alat evaluasi 

mudah dipahami dan petunjuk 

evaluasi mudah dipahami, tepat 

dan jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN VALIDASI AHLI MATERI 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen dan 

guru untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu 

akan berpengaruh terhadap kelayakan media pembelajaran terlampir. 

 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik Geometri 

dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan  : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah    

                                                   Aliyah (MA) 

Pengembang   : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan   : Untuk Mengetahui Kelayakan Modul Pembelajaran Fisika  

Berbasis Literasi Islam Dengan Pendekatan Saintifik Kelas XI 

SMA/MA 

 

 



Petunjuk Umum: 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran 

Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Optik Geometri dan 

Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dan Buku referensi yang 

relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus: 

1. Mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check list 

() pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat layak; 4 = layak; 3 = cukup layak; 2 = tidak layak; 1 = sangat tidak 

layak 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor Skor kelayakan 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Kemenarikan Tampilan awal 

Modul Fisika 

      

 

5 
 b. Kemenarikan Tampilan menu 

Modul Fisika 

     

 

  



Nama Penguji : ................................................ 

Instansi  : ................................................ 

Tanggal Uji  : ................................................ 

 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

1. Kualitas Isi 

1. Isi benar mengandung sudut 

pandang disiplin ilmu 

karakter/akhlak pada peserta didik 

dan tidak mengandung konsep 

yang salah 

     

2. Materi mencakup dalam kurikulum 

2013 
     

3. Kelengkapan materi optik geometri 

dan alat-alat optik pada modul 

pembelajaran fisika 

     

4. Informasi sesuai dengan 

Karakteristik peserta didik dan 

tidak mengandung konsep yang 

salah 

     

5. Materi dapat meningkatkan 

kompetensi sains peserta didik 
     

6. Materi mengembangkan 

ketrampilan dan kemampuan 

berpikir peserta didik 

     

7. Kegiatan yang dilakukan  

mendukung pemahaman materi 

oleh peserta didik 

     

8. Contoh yang diberikan sesuai 

dengan fakta kehidupan sehari-hari 
     

2. 

 

Ketetapan Cakupan 

9. Kesesuaian dengan Kompetensi 

Dasar dan Kompetensi Inti 1. 

Menghargai, menghayati, ajaran 

agama yang dianutnya 

 

      



No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

 10. Kesesuaian dengan Kognitif, 

Psikomotorik dan Afektif peserta 

didik 

     

11. Kesesuaian dengan kehidupan 

sehari-hari 

     

3. Pendekatan Saintifik 

12. Menambah pengetahuan peserta 

didik berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimilikinya dari 

kegiatan pengamatan yang 

dilakukan 

     

13. Menumbuhkan keinginan peserta 

didik untuk tanya jawab baik 

dengan guru maupun dengan 

temannya 

     

14. Memberikan kesempatan pada 

peserta didik agar saling bekerja 

sama dengan peserta didik lainnya 

yang ada disekitar lingkungan 

belajar 

     

15. Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk 

mempresentasikan kesimpulan 

hasil kerja kelompok dan dikaji 

bersama kelompok lain serta guru 

     

16. Adanya kepekaan pada hal yang 

penting yaitu karakter atau akhlak 

peserta didik. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

     

17. Mencakup aspek pendekatan 

saintifik 

     

4. Ilustrasi (gambar, tabel, peta 

konsep) 

18. Ilustrasi sesuai dengan 

materi/konsep 

  

 

    



No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

 19. Ilustrasi memperjelas 

materi/konsep dan membantu 

pemahaman peserta didik 

     

5. Evaluasi 
20. Alat evaluasi sesuai dengan 

indikator 

     

21. Alat evaluasi mampu mengukur 

ketercapaian kompetensi dasar 

pada peserta didik 

     

22. Soal-soal pada alat evaluasi mudah 

dipahami dan petunjuk evaluasi 

mudah dipahami, tepat dan jelas. 

     

 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

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

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

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

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

Kesimpulan 

Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan 

Saintifik pada Materi Optik Geometri dan Alat-alat Optik dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan tanpa revisi  

2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak digunakan 

Bandar Lampung, 

Ahli Materi 

 

 

 

NIP 



 
 

 

KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN VALIDASI AHLI MEDIA 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

1 Penampilan 

Modul 

Tata letak modul fisika 1 

 

Susunan/tata letak tampilan awal 

modul fisika 

Background 2 

 

Tampilan background modul 

fisika 

Kesuaian bagian isi 

tampilan modul fisika 

3 Kesesuaian bagian isi tampilan 

modul 

Cover 4 

 

Tampilan cover  modul fisika 

Perpaduan Warna 5 

 

Perpaduan warna pada tampilan 

modul fisika 

Warna huruf (font) pada 

tampilan modul fisika 

6 Warna huruf (font) pada tampilan 

modul fisika 

Huruf yang jelas dan 

mudah dibaca 

7 Huruf yang jelas dan mudah 

dibaca 

Varisi huruf (bold, italic, 

all capital, small capital) 

8 Penggunaan variasi huruf  (bold, 

italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan 

Spasi antar baris susunan 

teks normal 

9 Spasi antar baris susunan teks 

normal 

Spasi antara huruf normal 10 Spasi antara huruf normal 

 

Jenis huruf 11 Tidak menggunakan terlalu 

banyak jenis huruf 

Gambar-gambar pada 

modul 

12 Gambar-gambar pada modul 

layak umtuk digunakan 

 

2 

 

 

Isi Modul 

Fisika 

 

Judul modul 13 Judul modul fisika layak untuk 

digunakan 

 



 
 

No Indikator 

penilaian 

Butir Penilaian No 

item 

Pertanyaan/Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi Modul 

Fisika 

 

 

 

 

 

 

Konsisten isi dengan 

daftar isi modul fisika  

14 Konsisten isi dengan daftar isi 

modul fisika 

 

Peta konsep 15 Adanya peta konsep dalam modul 

fisika dapat mempermudah 

penggunanya dalam melihat 

topik-topik yang akan dibahas 

Kompetensi inti dan 

kompetensi dasar 

16 Kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dapat membantu untuk 

mengetahui hal yang dapat 

dikuasai setelah pembelajaran 

 

Penyajiian materi dalam 

modul fisika komunikatif 

17 Penyajiian materi dalam modul 

fisika komunikatif 

Perpaduan gambar dengan 

isi 

18 Perpaduan gambar dengan isi 

sesuai 

Pembelajaran secara 

mandiri 

19 Modul pembelajaran fisika layak 

digunakan sebagai bahan ajar 

mandiri oleh peserta didik 

Pembelajaran dalam 

modul fisika utuh dan 

sistematis 

20 Pembelajaran dalam modul fisika 

utuh dan sistematis 

Mampu mengungkapkan 

makna/arti dari objek 

21 Mampu mengungkapkan 

makna/arti dari objek 

Kegiatan pembelajaran 22 Kegiatan peserta didik dalam  

pembelajaran terdapat pada modul 

fisika 

Evaluasi pembelajaran 23 Evaluasi pembelajaran dalam 

modul fisika layak digunakan 

Glosarium 24 Adanya glosarium dalam modul 

fisika dapat melihat definisi-

definisi konsep yang akan dibahas 

 

Daftar pustaka 25 Daftar pustaka berisi referensi-

referensi yang digunakan dalam 

modul fisika 

 



 
 

 

No Indikator 

Penilaian 

Butiran Penilaian No 

Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

3. Kriteria 

Media 

Pembelajara

n 

Ketapatan dengan tujuan 

pembelajaran 

26 Ketapatan dengan tujuan 

pembelajaran 

Mendukung terhadap isi 

bahan pengajaran 

27 Mendukung terhadap isi bahan 

pengajaran 

Mudah diperoleh dan 

digunakan 

28 Mudah diperoleh dan digunakan 

Sesuai dengan taraf 

berfikir peserta didik 

29 Sesuai dengan taraf berfikir peserta 

didik 

Memenuhi kebutuhan 

penggunanya 

30 Memenuhi kebutuhan 

penggunanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMEN VALIDASI AHLI MEDIA 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen dan 

guru untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu 

akan berpengaruh terhadap kelayakan media pembelajaran terlampir. 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik Geometri 

dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan  : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah    

                                                   Aliyah (MA) 

Pengembang   : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan   : Untuk Mengetahui Kelayakan Modul Pembelajaran Fisika  

Berbasis Literasi Islam Dengan Pendekatan Saintifik Kelas XI 

SMA/MA 

 

 

 



 
 

Petunjuk Umum: 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran 

Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Optik Geometri dan 

Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dan Buku referensi yang 

relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus: 

1. Mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check list 

() pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat layak; 4 = layak; 3 = cukup layak; 2 = tidak layak; 1 = sangat tidak 

layak 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor Skor kelayakan 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Kemenarikan Tampilan awal 

Modul Fisika 

      

 

5 

 b. Kemenarikan Tampilan menu 

Modul Fisika 

     

  



 
 

Nama Penguji : ................................................ 

Instansi  : ................................................ 

Tanggal Uji  : ................................................ 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor Skor 

Kelayakan 5 4 3 2 1 

1 Penampilan Modul Fisika 

1. Susunan/tata letak tampilan awal 

modul fisika 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan background modul fisika      

3. Kesesuaian bagian isi tampilan 

modul 
     

4. Tampilan cover  modul fisika      

5. Perpaduan warna pada tampilan 

modul fisika 
     

6. Warna huruf (font) pada tampilan 

modul fisika 
     

7. Huruf yang jelas dan mudah dibaca 

 
     

8. Penggunaan variasi huruf  (bold, 

italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan 

     

9. Spasi antara baris susunan teks 

normal 
     

10. Spasi antar huruf normal 

 
     

11. Tidak menggunakan terlalu banyak 

jenis huruf 
     

 12. Gambar-gambar pada modul layak 

umtuk digunakan 
     

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi Modul Fisika 

13. Judul modul fisika layak untuk 

digunakan 

     

14. Konsisten isi dengan daftar isi 
modul fisika 

     

15. Adanya peta konsep dalam modul 

fisika dapat mempermudah 

penggunanya dalam melihat topik-

topik yang akan dibahas 

 

     



 
 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor  

Skor 

Kelayakan 
5 4 3 2 1 

 16. Kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dapat membantu untuk 

mengetahui hal yang dapat 

dikuasai setelah pembelajaran 

 

      

 

17. Penyajiian materi dalam modul 

fisika komunikatif 

     

18. Perpaduan gambar dengan isi  

sesuai 

 

     

19. Modul pembelajaran fisika layak 

digunakan sebagai bahan ajar 

mandiri oleh peserta didik 

     

20. Pembelajaran dalam modul fisika 

utuh dan sistematis 
     

21. Mampu mengungkapkan 

makna/arti dari objek 
     

22. Kegiatan peserta didik dalam  

pembelajaran terdapat pada modul 

fisika 

     

23. Evaluasi pembelajaran dalam 

modul fisika layak digunakan 
     

24. Adanya glosarium dalam modul 

fisika dapat melihat definisi-

definisi konsep yang akan dibahas 

     

25. Daftar pustaka berisi referensi-

referensi yang digunakan dalam 

modul fisika 

     

3 Kriteria Media Pembelajaran 

26. Ketapatan dengan tujuan 

pembelajaran 

     

27. Mendukung terhadap isi bahan 

pengajaran 
     

28. Mudah diperoleh dan digunakan 

 
     

29. Sesuai dengan taraf berfikir peserta 

didik 
     

30. Memenuhi kebutuhan 

penggunanya 
     

 



 
 

 

 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

 

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

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

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

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

Kesimpulan 

Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan 

Saintifik pada Materi Optik Geometri dan Alat-alat Optik dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan tanpa revisi  

2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak digunakan 

 

Bandar Lampung, 

Ahli Media 

 

 

 

 

NIP 



 
 

 

ANGKET RESPON  PENDIDIK TERHADAP KEMENARIKAN  

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu guru  

untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran terlampir. Jawaban Bapak/Ibu akan 

berpengaruh terhadap kemenarikan media pembelajaran terlampir. 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi      

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik Geometri 

dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan  : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah    

                                                   Aliyah (MA) 

Pengembang   : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan                               : Untuk Mengetahui Respon Pendidik terhadap Kemenarikan  

Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam Dengan 

Pendekatan Saintifik Kelas XI SMA/MA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Petunjuk Umum : 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui respon pendidik terhadap 

kemenarikan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik 

pada Materi Optik Geometri dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan 

(BNSP), dan Buku referensi yang relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus : 

1. Mohon Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check list 

() pada kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat menarik; 4 = menarik; 3 = cukup manarik; 2 = kurang menarik; 1 = 

sangat tidak menarik 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Tampilan awal modul fisika sangat menarik 

     

 b. Kemenarikan tampilan modul fisika      

 

 



 
 

 

Nama Penguji : ................................................ 

Instansi  : ................................................ 

Tanggal Uji  : ................................................ 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

1. Kualitas Isi 

1. Materi yang dikembangkan menarik 

untuk dipelajari karena sesuai 

dengan Kompetensi Dasar dan 

Kompetensi Inti 1 menghargai 

menghayati kepercayaan yang dianut 

     

2. Penjabaran materi menarik sesuai 

dengan perkembangan kognitif,  

psikomotorik dan afektif peserta 

didik 

     

2. Bahasa 

3. Bahasa yang digunakan komunikatif 
     

4. Kalimat yang digunakan mudah 

dipahami 
     

3. Isi Modul 

5. Konsisten isi dengan daftar isi 

Modul Fisika 

     

6. Perpaduan antara gambar dengan isi 

menarik 
     

7. Penggunaan variasi huruf (bold, 

italic, all capital, small capital) 

teratur 

     

8. Spasi antara huruf dan kalimat 

sesuai 
     

9. Mampu mengungkapkan makna/arti 

dari objek 
     

10. Kreatif dan dinamis      

4. Pendekatan Saintifik 

11. Menambah pengetahuan peserta 

didik berdasarkan pengetahuan awal 

yang dimilikinya dari kegiatan 

pengamatan yang dilakukan 

     

12. Menumbuhkan keinginan peserta 

didik untuk tanya jawab baik dengan 

guru maupun dengan temannya 

     



 
 

 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

 13. Memberikan kesempatan pada 

peserta didik agar saling bekerja 

sama dengan peserta didik lainnya 

yang ada disekitar lingkungan 

belajar 

     

14. Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk 

mempresentasikan kesimpulan hasil 

kerja kelompok dan dikaji bersama 

kelompok lain serta guru 

     

15. Peserta didik diberi kesempatan 

untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

 

 

    

 16. Mencakup aspek pendekatan 

saintifik 
     

5. Literasi Islam dengan Materi 

17. Ketepatan dalam menanamkan nilai-

nilai keislaman kepada peserta didik 

     

18. Motivasi Islam kepada peserta didik 

memberikan semangat untuk belajar 
     

19. Penyampaian nilai-nilai Islam 

melalui do’a dan ibadah lainnya  
     

20. Tokoh ilmuan sains muslim menarik 

untuk dipelajari oleh peserta didik 
     

6. Evaluasi 

21. Alat evaluasi yang digunakan sesuai 

dengan indikator 

     

22. Alat evaluasi mampu mengukur 

ketercapaian kompetensi dasar pada 

peserta didik 

     

23. Soal-soal pada alat evaluasi mudah 

dipahami, petunjuk evaluasi mudah 
dipahami, dan menarik. 

     

7. Penampilan Fisik 

24. Design Modul Pembelajaran Fisika 

menarik perhatian pembaca 

     

25. Tulisan pada modul fisika dapat 

terbaca dengan jelas 

 

     

 



 
 

 

Komentar Umum dan Saran Perbaikan 

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

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

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

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

 

 



 
 

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP KEMENARIKAN 

“MODUL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS LITERASI ISLAM DENGAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI OPTIK GEOMETRI DAN ALAT-ALAT 

OPTIK KELAS XI SMA/MA” 

 

Pengisian angket ini dilakukan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi 

untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Universitas Islam Negeri, dan bukan untuk 

kepentingan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara/i terhadap  

media pembelajaran terlampir. Jawaban saudara/i akan berpengaruh terhadap kemenarikan 

media pembelajaran terlampir. 

Judul  : Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Optik 

Geometri dan Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Materi     : Optik Geometri dan Alat-alat Optik 

Sasaran Pengembangan : Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah      

Aliyah (MA) 

Pengembang : Retno Dwi Anggraini 

Tujuan :Untuk Mengetahui Respon Peserta Didik terhadap 

Kemenarikan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Literasi 

Islam Dengan Pendekatan Saintifik Kelas XI SMA/MA 

 

 

 



 
 

Petunjuk Umum : 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui kemenarikan Modul Pembelajaran 

Fisika Berbasis Literasi Islam dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Optik Geometri dan 

Alat-alat Optik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ada sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), dan Buku referensi yang 

relevan yang telah dimodifikasi. 

Petunjuk Khusus : 

1. Mohon membaca baik-baik setiap pertanyaan/pernyataan 

2. Mohon memilih satu jawaban paling tepat dengan cara memberi tanda check list () pada 

kotak angka yang tersedia. 

Ket. Angka 5 = sangat menarik; 4 = menarik; 3 = cukup manarik; 2 = kurang menarik; 1 = 

sangat tidak menarik 

3. Setelah memilih jawaban, kemudian tuliskan saran/masukan untuk perbaikan pada kolom 

yang telah disediakan. 

4. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan yang saudara/i berikan. 

No Pertanyaan/pernyataan Skor 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan (layout) 

a. Tampilan awal modul fisika sangat 

menarik 

     

 b. Kemenarikan tampilan modul fisika      

 



 
 

Nama  : ................................................ 

Sekolah : ................................................ 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

1. Tampilan fisik modul pembelajaran 

fisika berbasis literasi islam dengan 

pendekatan saintifik pada materi optik 

geometri dan alat-alat optik menarik 

     

2. Saya tertarik belajar dengan 

menggunakan modul pembelajaran 

fisika ini karena saya dapat belajar 

secara  mandiri 

     

3. Perpaduan warna pada modul 

pembelajaran fisika menarik dan tidak 

monoton 

     

4. Belajar menggunakan modul 

pembelajaran fisika dapat  

memberikan informasi yang menarik 

kepada saya  tentang kebesaran 

ciptaan Allah SWT di alam semesta 

     

5. Motivasi Islami yang ada dalam 

modul pembelajaran fisika menarik 

dan menjadikan saya  lebih semangat 

untuk belajar 

 

     

6.  Saya tertarik dengan adanya tokoh 

ilmuan fisika muslim dalam modul 

pembelajaran fisika karena dapat 

menambah pengetahuan baru bagi 

saya 

     

7. Penyampaian materi dalam modul 

pembelajaran fisika berbasis literasi 

islam dengan pendekatan saintifik 

mudah untuk saya pahami dan 

menarik untuk lebih dipelajari 

 

     

8. Penyajian materi dalam modul 

pembelajaran fisika ini mendorong 

saya untuk berdiskusi dengan teman 

yang lain 

     



 
 

No Pertanyaan/Pernyataan Butir 

Penilaian 

Skor 

5 4 3 2 1 

9. Modul pembelajaran fisika ini 

mendorong saya untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran 

 

     

10. Terdapat ayat-ayat Al-Qur’an yang 

disajikan pada modul pembelajaran 

fisika menjadikan kualitas modul lebih 

menarik 

     

11. Terdapat hadits Rasulullah SAW yang 

disajikan pada modul pembelajaran 

fisika menjadikan kualitas modul lebih 

menarik 

     

12. Ilustrasi gambar pada modul 

pembelajaran fisika menarik dan 

mudah saya pahami 

     

13. Materi dalam modul pembelajaran 

fisika dapat saya terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

14. Kemenarikan materi yang 

dikembangkan pada modul 

pembelajaran fisika dapat 

meningkatkan semangat belajar saya   

     

15. Bahasa yang digunakan dalam modul 

pembelajaran fisika ini menarik untuk 

dibaca dan mudah saya mengerti 

     

 

Presentase =  
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INSTRUMEN ANGKET PRA PENELITIAN 

GURU MATA PELAJARAN FISIKA 

 

Nama Responden : 

Instansi   : 

Mengajar di Kelas : 

Hari/Tanggal  : 

 

No Pertanyaan 

 

Jawaban 

1. Bagaimana minat belajar peserta didik 

pada pembelajaran fisika? 

 

 

 

 

 

2. Apa saja sarana dan prasarana yang dapat 

digunakan dalam menunjang proses 

pembelajaran yang disediakan pihak 

sekolah? Apakah penggunaannya sudah 

maksimal? 

 

 

 

 

 

 

3. Sumber belajar apa yang digunakan 

dalam proses pembelajaran fisika di kelas 

? 

 

 

4. Bagaimana respon peserta didik terhadap 

sumber belajar yang digunakan?   

 

5. Apa kurikulum yang diterapkan 

disekolah? ketika melakukan proses 

belajar mengajar apakah bapak/ibu 

menggunakan bahan ajar fisika yang 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan 

disekolah? 
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6. Selain  bahan ajar yang digunakan untuk 

menunjang proses belajar mengajar, 

apakah bapak/ibu menerapkan 

model/pendekatan pembelajaran? Jika 

iya, model/pendekatan apa yang sudah 

pernah bapak/ibu terapkan? 

 

 

 

 

 

 

7. Bagaimana langkah-langkah atau adakah 

langkah-langkah khusus yang bapak/ibu 

lakukan ketika menerpkan 

model/pendekatan dalam pembelajaran? 

 

 

8. Apakah sudah pernah menggunakan 

bahan ajar seperti modul ? alasan nya? 

 

9. Bahan ajar seperti apa yang diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman fisika 

peserta didik? 

 

10. Selama belajar fisika berlangsung, 

apakah bapak/ibu sudah pernah 

mendorong peserta didik agar  berprilaku 

sesuai dengan nilai keislaman dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 

 

11. Pernahkah guru menyampaikan materi 

pembelajaran fisika disertai dengan nilai 

Islam? 

 

12. Pernahkah menggunakan bahan ajar 

modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi islam dengan pendektan saintifik, 

berikan alasan! 
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13. Apa respon bapak/ibu terhadap bahan 

ajar modul pembelajaran fisika berbasis 

literasi islam dengan pendektan saintifik, 

berikan alasan! 

 

 

14. Bagaimana penerapan visi Islami dalam 

proses pembelajaran fisika?  

 

 

 

 

 

 

15. Bahan ajar seperti apa yang diharapkan 

dapat membantu visi sekolah dalam 

menciptakan peserta didik yang 

menguasai iptek dan berakhlak baik? 

 

 

 

 

Bandar Lampung,                    2017 

Responden 

 

 

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

NIP. 
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INSTRUMEN ANGKET PRA PENELITIAN 

PESERTA DIDIK KELAS XI 

 

 

 

 

 

 

Angket ini dimaksud untuk mengetahui bahan ajar fisika yang selama ini 

digunakan oleh Bapak/Ibu Guru di kelas XI. Pengisian lembar ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi untuk menyesuaikan studi 

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

kepentingan lain. Sehubungan dengan hal tersebut mohon bantuan peserta didik 

untuk menjawab angket terlampir berdasarkan keadaan atau pendapat peserta didik 

sendiri.  

Terimakasih atas kesediaan peserta didik dalam mengisi daftar ini.Semoga 

Allah membalas kebaikan peserta didik dengan kemudahan-kemudahan selama 

menempuh pendidikan. 

 

Petunjuk Pengisian 

 Dalam lembar instrumen penelitian ini peserta didik akan menemukan 

beberapa kalimat pertanyaan. 

Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada. 

 Mohon peserta didik menjawab pertanyaan terlampir berdasarkan keadaan 

atau pendapat peserta didik sendiri. 

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

 Berilah tanda (x) pada kolom yang telah disediakan dengan jawaban 

berdasarkan pilihan menurut peserta didik. 

 Apabila ada jawaban lain, silahkan menuliskannya pada pilihan lainnya. 

 Setelah diisi mohon angket dikumpulkan ke peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama             : 

Kelas              : 

Asal Sekolah : 
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1. Apakah Saudara/i menyukai pelajaran Fisika ? 

 Sangat suka 

 Suka 

 Kadang-kadang 

 Tidak suka 

2. Bagaimana materi yang disampaikan oleh guru dalam menyampaikan 

pembelajaran fisika? 

 Mudah dimengerti 

 Mengerti 

 Biasa saja 

 Sulit di mengerti dan dipahami 
3. Bagaimana proses pembeajaran fisika selama kalian belajar ? 

 Sangat menyenangkan 

 Menyenangkan 

 Biasa saja 

 Membosankan  
4. Bagaimana pembelajaran fisika yang seharus nya anda inginkan ? 

 Menyenangkan 

 Serius 

 Biasa saja 

 Membosankan 
5. Dalam kegiatan pembelajaran Fisika Saudara/i dalam kelas, metode apa yang 

paling sering digunakan oleh guru? 

 Ceramah 

 Diskusi-presentasi 

 Praktikum 

 Lainnya.......................... 
6. Dalam kegiatan pembelajaran Fisika, apakah guru pernah mengaitkan materi 

fisika dengan literasi keislaman ? 

  Pernah 

 Tidak pernah 
7. Sumber belajar apa saja yang Saudara/i gunakan dalam pembelajaran Fisika? 

 LKS 

 Buku paket 

 Sumber elektronik 

 Lainnya......................... 
8. Apakah anda memiliki buku pegangan mata pelajaran fisika 

 Tidak 

 Iya 
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Jika iya, sebutkan buku apa saja yang anda miliki 

Judul....... ...........................pengarang...................................... 

Judul....... ...........................pengarang...................................... 

Judul....... ...........................pengarang...................................... 

 Memiliki potokopian 

 Hanya meminjam 
9. Apakah Saudara/i pernah menggunakan Modul sebagai sumber belajar? 

 Pernah 

 Tidak pernah 

10. Apakah Saudara/i menyukai buku mata pelajaran Fisika yang sudah ada? 

 Sangat suka 

 Suka 

 Biasa saja 

 Tidak suka 
11. Apakah buku pegangan yang saudara/i miliki sudah memberikan gambaran 

yang memudahkan anda memahami mata pelajaran Fisika? 

 Selalu 

 Kadang-kadang 

 Jarang 

 Tidak pernah 
12. Apakah Saudara/i ingin belajar fisika dengan menggunakan modul yang 

berbasis literasi islami? 

 Iya 

 Biasa 

 Tidak 

 Tidak sama sekali 
13. Dari hal berikut ini manakah hal yang lebih mudah dipahami 

 Memahami isi buku dengan gambar-gambar 

 Memahami materi fisika dengan Al-Qur’an & As-Sunnah (ke islaman) 

 Memahami materi fisika dengan power point 

 Hanya materi saja 
14. Apakah dalam pembelajaran dikelas buku yang digunakan masih sarana 

utama dalam kegiatan belajar mengajar? 

 Selalu 

 Sering 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 

 

 



124 
 

 

15. Selama belajar fisika, apakah ke rasa Imanan & Ketaqwaan anda terhadap 

Allah SWT berpengaruh (bertambah) ? 

 Iya 

 Biasa saja 

 Tidak 

 Tidak sama sekali 

16. Selama belajar fisika, apakah berpengaruh terhadap prilaku anda dalam 

kehidupan sehari-hari? 

 Iya 

 Biasa saja 

 Tidak 

 Tidak sama sekali 
17. Pembelajaran jenis apakah yang anda sukai? 

 Buku yang berisi materi dan disertai gambar yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nuansa islami yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah 

 Tanya jawab 

 Video pembelajaran 

 Biasa saja 
18. Apakah anda setuju jika pembelajaran menggunakan modul? 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju  
19. Apakah anda setuju jika pembelajaran fisika di kaitkan dengan literasi 

keislaman yang sesuai dengan Al-Qur’an & As-Sunnah? 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Kurang setuju 

 Tidak setuju 
20. Bagaimana respon anda untuk pengembangan modul berbasis literasi islam? 

 Mendukung 

 Tidak mendukung 
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