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ABSTRAK

PENGEMBANGAN E-MODUL MATERI ENERGI DAN 
PERUBAHANNYA DENGAN PENDEKATAN 

SAINTIFIK KELAS IV SD/MI

Oleh
Dwi Rahma Anggraini

          Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul materi energi dan 
perubahannya dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode penelitian 
dan pengembangan (R&D) model Borg and Gall yag dapat mendukung pembelajaran 
e-modul dengan pendekatan saintifik agar membantu pembelajaran di kelas pada 
pembelajaran mata pelajaran IPA di SD/MI dan untuk mengetahui kelayakan produk 
yang dikembangkan melalui validasi Media, validasi Materi dan uji coba produk.

Model Borg and Gall yang di gunakan terdiri dari tujuh langkah 
pengembangan yanki potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, 
validasi desain, revisi desain, uji coba produk dan revisi produk. Instrumen 
pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 
angket kuesioner skala likert 1-5 dengan analisis data deskriptif kuantitatif dan 
presentase.

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini berupa e-modul materi energi dan 
perubahannya dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan melalui melalui 
beberapa tahapan yakni mendesain tampilan awal e-mdoul menggunakan aplikasi 
photoshop, mendesain langkah-langkah materi e-modul sesuai dengan pendekatan 
saintifik, dan mengaplikasikan e-modul dengan menggunakan perangkat lunak kvisoft 
flipbook maker. Hasil dari pengujian kelayakan ahli media sebesar 92,91%, ahli 
materi sebesar 87,62%, uji respon pendidik 93,85%, uji coba skala kecil 88%, uji 
coba skala besar dari tiga sekolah yakni 93,82%, 91,85%, dan 91,96%. Sehingga rata-
rata skor yang diperoleh sehingga rata-rata skor yang diperoleh sebesar 91,43% 
dengan kategori “Sangat Layak”, sehingga produk yang dikembangkan laya 
digunakan dalam pembelajaran.

Kata kunci: E-Modul, Energi dan Perubahannya, Saintifik, R&D, Kvisoft Flipbook 
Maker
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MOTTO

           

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya 

maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.”

(Q.S Al-Baqarah : 148)

   

  
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang penting 

bagi manusia, karena pendidikan yang berhasil akan menciptakan manusia 

yang pantas dan berkelayakan di masyarakat serta tidak membebani orang lain

dan negara.1 Menurut Tirtarahardja dan La Sulo “pendidikan mempunyai tugas 

menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan”, oleh karena itu, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak  dini adalah prioritas utama 

dalam memajukan suatu bangsa dan negara.2

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashas Ayat 

78, disebutkan :

                   

             

Artinya : 
“Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada 

padaku”. Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasannya Allah sungguh telah 
membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih 

                                                          
1 Siti Suprihatin, “Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa”. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol.3 No. 1 (Juli, 2015), h. 73.
2 Wahyullah Alannasir, “Pengaruh Penggunaan Media Animasi dalam Pembelajaran IPS 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Mannuruki”. Jurnal of EST, Vol. 2, No. 2 
(Agustus, 2016), h. 81.
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banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang 
yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.3

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dirangcang secara sistematis 

untuk menyediakan sumber belajar bagi pembelajar pada suatu lingkungan 

belajar.4 Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi interaksi antara peserta 

didik dengan peserta didik, interaksi antara pendidik dan peserta didik, maupun 

interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar.5

Pendidik (guru) merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam 

pendidikan.6 Karena pendidik adalah komponen yang berpengaruh dalam suatu 

proses pembelajaran peserta didik. 7 Pembelajaran IPA dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik serta pemahaman 

secara mendalam tentang lingkungan dan alam sekitar. Pelaksanaan 

pembelajaran IPA tidak hanya sebatas pemindahan pengetahuan dari pendidik 

kepada peserta didik, akan tetapi menjadi suatu kewajiban bahwa pembelajaran 

                                                          
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Al-Jumanatul Ali, 

2005), h. 8.
4 Purwaningtyas, et. al. “Pengembangan Modul Elektronik Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelas XI Berbasis Online dengan Program Edmodo”, Jurnal 
Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (Januari 2017), h. 121.

5 Ika Ari Pratiwi, “Pengembangan Model Kolaborasi Jigsaw Role Playing sebagai Upaya 
Peningkatan Kemampuan Bekerjasama Siswa Kelas V SD pada Pelajaran IPS”, Jurnal Konseling 
GUSJIGANG, Vol. 1, No. 2 (2015), h. 2

6 Sukring, “Pendidik Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan 
Islam TADRIS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 1, No. 1 (Lampung, Juni 2016), h. 69.

7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet. Ke-11, h. 21.
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IPA harus melalui penyelidikan dan melalui penerapan konsep-konsep IPA

dalam bentuk merancang dan membuat suatu karya atau produk.8

Proses belajar mengajar memerlukan sebuah sumber belajar, metode dan 

model yang baik, agar sebuah pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil dan 

mampu membuat peserta didik paham dan tercipta interaksi yang hidup pada 

kelas tersebut. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang 

atau benda yang digunakan untuk memberi kemudahan belajar bagi peserta 

didik. Sebenarnya sumber belajar memiliki banyak jenis. Adapun sumber 

belajar itu meliputi pesan (message), orang (people), bahan 

(materials/software), teknik (thecnique), dan lingkungan (setting).

Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun 

secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Rendahnya 

kemampuan berfikir peserta didik di Indonesia dipengaruhi oleh pemilihan 

bahan ajar yang di pakai di sekolah, karena bahan ajar memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai media penyampaian 

informasi.9 Bahan ajar haruslah memiliki bentuk, isi dan cara penyajian materi 

                                                          
8 Nur Alamsyah, “Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil 

Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPA”, Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 1 (Juli 2016), h. 82. 
9 Paramita, et. al. “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Literasi Sains Materi Suhu dan 

Kalor”, Jurnal Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Semarang, Vol. 7,  No. 1 (Juli 2017), h. 59.



4

yang unik dan menarik, agar dapat menarik minat peserta didik untuk belajar 

menggunakan bahan ajar tersebut.10

Berdasarkan observasi yang dilakukan tanggal 30 Oktober 2017 di MIN 

5 Bandar Lampung untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang 

dilakukan dengan memberikan angket pada peserta didik, hasil analisis angket 

yang didapatkan bahwa masih rendahnya pemahaman materi yang dimiliki 

oleh peserta didik, di karenakan oleh : (1) kurangnya sumber belajar untuk 

mata pelajaran IPA; (2) suasana belajar dikelas membosankan; dan (3) media 

pembelajaran yang digunakan tidak bervariatif. Hal tersebut tentu dapat 

berpengaruh pada hasil belajar peserta didik.11

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 30 Oktober 2017, 

dengan guru mata pelajaran IPA kelas IV ditemukan fakta bahwa terdapat 

beberapa permasalahan saat proses pembelajaran berlangsung, seperti : (1) 

perubahan kurikulum; (2) buku pegangan peserta didik yang ikut berganti 

mengikuti perubahan kurikulum yang telah ditetapkan pemertintah; dan (3) 

media pembelajaran yang kurang memadai. 

Dari permasalahan tersebut berdampak pada kurang antusiasnya peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, pemadatan waktu 

                                                          
10 Fhina Haryanti dan Bagus Ardi Saputro, “Pengembangan Modul Matematika Berbasis 

Discovery Learning Berbantuan Flipbook Maker untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep pada Materi Segitiga”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2 (November, 2016), h. 
148.

11 Peserta Didik, “Angket Kuesioner Peserta Didik”, MIN 5 Bandar Lampung : Kelas IV, 30 
Oktober 2017.
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pembelajaran yang seharusnya 45 menit dalam satu jam pelajaran, menajdi 30 

menit dalam satu jam pelajaran, dikarenakan kurangnya ruang kelas, sehingga 

berdampak pada penyampaian materi pembelajaran yang kurang optimal.12

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dibutuhkan suatu 

bahan ajar yang efektif, efesien, dan mengutamakan kemandirian peserta didik 

agar mampu membawa peserta didik pada kompetensi dasar yang diharapkan 

yaitu berupa modul. Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara 

sistematis utuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar.13

Dengan demikian perlu dilakukan pemilihan modul pembelajaran yang 

memiliki aspek saintifik untuk menumbuhkan kemampuan berfikir peserta 

didik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang 

mengadopsi langkah-langkah metode saintifik atau scientific method yang

merupakan langkah atau tahap teratur dan sistematis yang digunakan dalam 

memecahkan suatu masalah ilmiah. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik meliputi kegiatan : (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan 

informasi; (4) mengasosiasi/ menalar; dan (5) mengkomunikasikan.14

                                                          
12 Pendidik, “Wawancara Guru”, MIN 5 Bandar Lampung : Guru IPA, 30 Oktober 2017.
13 Muhammad Wahyu Setiyadi, et. al. “Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis 

Pendekatan Sintifik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal of Educational and 
Technology, Vol. 3, No. 2 (Agustus, 2017), h. 104

14 Choirul Mahmudah, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistika SMP dengan 
Pendekatan Saintifik, Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Vol. 3, No. 2 (November 2016), h. 175.
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Di Indonesia, salah satu masalah yang dihadapi khususnya dalam dunia 

pendidikan adalah kurangnya pemanfaatan perkembangan teknologi di dunia 

pendidikan, seperti belum digunakan modul pembelajaran berbasis teknologi 

yang menjadi pendukung aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran 

IPA. Salah satu media pembelajaran berbasis komputer yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu kegiatan belajar mengajar adalah e-modul.15 Yang dimaknai 

sebagai modul elektronik, non cetak dan hanya berupa file yang dapat dibuka 

dengan bantuan media elektonik seperti tablet, smartphone, komputer PC, dan 

media elektronik lain berbasis sistem operasi terutama android.16

Bahwa pengembangan modul dan e-modul sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya : (1) Pengembangan Modul Pembelajaran IPA 

Biologi berbasis Inkuiri 17 ; (2) Pengembangan Modul berbasis Riset 18 ; (3) 

Pengembangan E-Modul dengan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning19; dan (4) Pengembangan e-modul Kimia.20

                                                          
15 Nurulita Imansari dan Ina Sunaryantiningsih. “Pengaruh Penggunaan E-Modul Interaktif 

Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja”, Jurnal 
Homepage, Vol. 2, No. 1 (April 2017), h. 12.

16 Selamet Riyadi dan Kawakibul Qamar, “Efektivitas E-Modul Analisis Real Pada Program 
Studi Pendidikan Matematika Universitas Kanjuruhan Malang”, Supremum Journal of Mathematics 
Education, Vol. 1, No. 1 (Januari 2017), h. 31.

17 Khoirudin, “Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Biologi Berbasis Inkuiri pada Materi 
Interaksi antar Makhluk Hidup dengan Lingkungannya”, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 7, No. 2 
(November 2016), h. 106.

18 Umi Fitriyati, et. al., “Pengembangan Modul Berbasis Riset pada Matakuliah 
Bioteknologi”, Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 3, No. 3 (September 2015), h. 119.

19 Edo Paska, et. al. “Pengembangan E-Modul pada Mata Pelajaran Sistem Komputer dengan 
Model Pembelajaran Problem Based Learning Kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan di SMK 
Negeri 3 Singaraja”, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 14, No. 1(Januari, 2017), h. 73.
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Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dengan pengembangan e-modul 

yang akan dikembangkan oleh peneliti, seperti : (1) penelitian sebelumnya 

masih mengembangkan modul berupa modul cetak; (2) penelitian sebelumnya

mengembangkan modul berbasis inkuiri dan riset; (3) peneliti akan 

menggunakan software yang berbeda, yaitu Flipbook Maker; (4) peneliti 

menggunakan pendekatan saintifik dalam pembuatan e-modul; dan (5) materi 

yang akan dikembangkan dalam e-modul peneliti akan berbeda dengan materi 

yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya.

E-Modul yang akan dikembangkan oleh peneliti dibuat dengan 

memanfaatkan perangkat komputer dan salah satu pendekatan saintifik

Penyajian modul pembelajaran dalam bentuk elektronik untuk mengikuti 

perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pendidikan, serta dengan 

adanya pendekatan saintifik dalam e-modul yang dikembangkan mampu 

membantu pendidik dalam menumbuhkan kemampuan berfikir peserta didik 

sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA. 

Penggunaan e-modul dalam pembelajaran memiliki kelebihan, yaitu 

peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan, 

kesempatan dan gaya belajar masing-masing tanpa bimbingan dari pendidik. E-

                                                                                                                                                                   
20 Haris Zulvianda, et. al. “Pengembangan E-Modul Kimia SMA Pada Materi Larutan 

Elektrolit dan Non Elektrolit”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia, Vol. 1, No. 3 (April 
2017), h. 9.
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Modul ini dilengkapi dengan video animasi sehingga membantu peserta didik 

memahami materi.21 Selain itu, penyajian e-modul juga dapat lebih mudah 

dipahami daripada memabaca buku, menarik dan tidak membosankan, 

penyampaian bahasanya jelas dan tidak berbelit-belit, contoh-contoh yang 

ditampilkan dalam e-modul berhubungan langsung di dalam kehidupan sehari-

hari.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menganggap

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan E-Modul 

Materi Energi dan Perubahannya dengan Pendekatan Saintifik Kelas IV

SD/MI”.

B. Indetifikasi Masalah

Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar 

belakang masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media pembelajaran IPA yang digunakan dikelas tidak bervariatif.

2. Bahan ajar yang diberikan masih cenderung monoton yaitu

berupa media cetak sehingga peserta didik kurang berperan aktif

pada saat proses pembelajaran berlangsung.

3. Kurang memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada dalam proses 

pembelajaran.

                                                          
21 Dimas Gigih Damarsasi, et. al. “Penerapan Metod e Inkuiri Berbantuan E-Modul”, Jurnal 

Inovasi Pendidikan Kimia, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2017), h. 1203.
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4. Penerapan pendekatan pembelajaran saintifik belum dilaksanakan 

secara maksimal dalam pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti membatasi masalah yang muncul dalam pembelajaran IPA, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas IV MIN 5 Bandar 

Lampung, MIMA 7 Labuhan Ratu dan SDN 3 Gunung Terang.

2. Pengembanagan bahan ajar E-Modul dengan menggunakan aplikasi 

Kvisoft Flipbook Maker.

3. E-Modul dengan menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker

yang dikembangkan belum dapat diakses melalui internet atau 

online.

4. Materi yang diambil adalah Energi dan Perubahannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik kelas IV SD/MI?

2. Bagaimana kelayakan e-modul materi energi dan perubahannya 

dengan pendekatan saintifik kelas IV SD/MI?
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3. Bagaimana respon dari peserta didik kelas IV terhadap e-modul 

materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik?

E. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah 

untuk :

1. Dapat menjelaskan proses pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik kelas IV SD/MI.

2. Untuk mengetahui kelayakan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik kelas IV SD/MI.

3. Untuk mengetahui respon peserta didik kelas IV terhadap e-modul 

materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan atau menerapkan 

konsep-konsep pendidikan khususnya dalam pembelajaran IPA yang 

memanfaatkan e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan 

saintifik pada siswa SD/MI kelas IV.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran IPA.

a. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman penelitian, khususnya 

mengenai pengembangan e-modul materi energi dan perubahannya 

dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV. 

Pengalaman berharga ini selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam 

mengajar.

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

materi pembelajaran IPA dengan menggunakan modul elektronik.

c. Bagi pendidik, dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan 

kreatifitas  dalam mengembangkan bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.

d. Bagi sekolah, informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan 

pembelajaran IPA.

e. Bagi masyarakat, akan memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai bahan ajar yang menarik yang digunakan oleh peserta 

didik, sehingga masyarakat bisa menilai pendidik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian dan Pengembangan

1. Pengertian Penelitian dan Pengembangan

Borg and Gall dalam  Sugiyono menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) merupakan proses atau 

metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengmbangkan produk.1 Hasil 

pengembangan produk dalam pendidikan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan agar proses yang berlangsung dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang ingin dicapai. 

Produk R&D dalam bidang pendidikan antara lain : media pemelajaran 

baik media cetak ataupun media non cetak, strategi pembelajaran untuk 

perbaikan proses dan hasil belajar, paket pembelajaran yang dapat dipelajari 

oleh peserta didik sendiri seperti modul pembelajaran, desain sistem 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan isi pembelajaran, sistem 

perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lembaga dan 

kebutuhan peserta didik ataupun dengan tuntutan kurikulum, sistem evaluasi 

baik evaluasi proses ataupun evaluasi hasil dan prosedur penggunaan fasilitas-

fasilitas pendidikan seperti laboratorium.

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, (Bandung : Alfabeta, 2015), Cet. Ke-1, h. 

28.
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2. Karakteristik Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D)

sebagai suatu metode penelitian pengembangan yang menghasilkan produk 

memiliki karakteristik atau ciri khusus yang membedakan dengan metode 

penelitian pengembangan yang lainnya. Karakteristik Research and 

Development (R&D) antara lain :

a. R&D bertujuan untuk menghasilkan produk dalam berbagai aspek 
pembelajaran dan pendidikan, yang biasanya produk tersebut diarahkan 
untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan tertentu.

b. Proses pelaksanaan R&D diawali dengan studi atau survei pendahuluan 
yang dilakukan untuk memahami segala sesuatu yang  terlaksana di 
lapangan sesuai dengan objek pengembangan yang dapat digunakan.

c. Proses pengembangan dilakukan secara terus menerus dalam beberapa 
siklus dengan melibatkan subjek penelitian dalam lapangan yang nyata 
tanpa menganggu sistem dan program yang sudah direncanakan dan 
ditata sebelumnya.

d. Pengujian validasi dilakukan untuk menguji keandalan model hasil 
pengembangan baik validasi internal ataupun walidasi eksternal.

e. R&D tidak menguji teori tertentu atau menghasilkan prinsip, dalil, atau 
hukum kecuali yang berkaitan dengan apa yang sedang dikembangkan.2

3. Langkah-langkah Penelitian

a. Borg and Gall

Borg and Gall mengemukakan sepuluh langkah dalam R&D yang 

dikembangkan oleh staf Teacher Education Program at Far west 

Laboratory for Educational Research and Development, dalam 

                                                          
2 Yuberti dan Antomi Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan 

Sains, (Bandar Lampung : AURA, 2017), h. 59.
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minicourses yang bertujuan meningkatkan keterampilan pendidik pada 

kelas spesifik.

Gambar 2.1 Langkah-langkah R&D menurut Borg and Gall.3

b. Thiagarajan

Mengemukakan bahwa, langkah-langkah penelitian dan pegembangan 

disingkat dengan 4D, yang merupakan perpanjangan dari Define, Design, 

Development, dan Dissemination

Gambar 2.2 Langkah-langkah R&D menurut Thiagarajan.

                                                          
3 Sugiyono, Op. cit., h. 35.
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c. Robert Maribe Branch

Robert Maribe Branch mengembangkan Instructional Design (Desain 

Pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE, yang merupakan kepanjangan 

dari Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation.

     

Revision Revision

Revision Revision

Gambar 2.3 Langkah-langkah R&D menurut Robert Maribe Branch.4

d. Richey and Klein

Richey and Klein menyatakan focus dari perancangan dan penelitian 

pengembangan bersifat analisis dari awal sampai akhir, yang meliputi 

Planning, Production, dan Evaluation (PPE).

Gambar 2.4 Langkah-langkah R&D menurut Richey and Klein.5

                                                          
4 Ibid., h. 38.
5 Ibid., h. 39.
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B. Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam Bahasa Arab media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach 

dan Ely yang dikutip oleh Azhar Arsyad, media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi dan kejadian yag membangun kondisi yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap. Sedangkan menurut Heinich yang dikutip oleh Azhar Arsyad, media 

adalah perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan penerima.6

Media menjadi suatu bagian penting dalam pembelajaran, karena 

medipilih dengan beberapa alasan, antara lain : (1) demontrasi materi; (2) 

sesuai keahlian pengajar dan peserta didik; (3) gambaran dan penjelasan yang 

konkret, dan (4) meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik.

Kriteria pemilhan media yang akan dikembangkan, yaitu sesuai dengna tujuan 

pembelajaran, kondisi sarana prasarana yang ada, dan sesuai karakteristik 

peserta didik.7 Media pembelajaran juga merupakan seperangkat alat penyalur 

pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan 

                                                          
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Govindo Persada, 2013), Cet. Ke-

16, h. 3
7 Winda Dwi Astuti, et. al., “Pengembangan Virtual Laboratory Berbasis Penelitian DNA 

Barcoding Durian Merah”, Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 12 (Desember 2017), h. 1603.
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tanpa adanya suara dari alat tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT  dalam 

surah Al Baqarah ayat 31 :

                       

   

Artinya :

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang 
benar orang-orang yang benar!"

Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Adam a.s nama-nama 
benda seluruhnya yang ada di bumi, Kemudian Allah memerintahkan kepada 
malaikat untuk menyebutkannya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para 
malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam a.s. diperintahkan 
oleh Allah SWT. Tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah 
SWT.

Pengertian media pembelajaran berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat meragsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik dalam proses belajar 

sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran memiliki peran sebagai alat 

bantu  penyampaian informasi kepada peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan belajar. Penggunaan media akan memudahkan peserta didik dalam 
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menerima informasi dalam kegiatan belajar. Media yang baik dan benar akan 

mewakili sampainya materi yang diajarkan tercantum pada ayat yang berkaitan

dengan media pembelajaran dalam surah An-Nahl ayat 78 :

                 

      

Artinya :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.”

Belajar diartikan sebagai usaha sadar atau upaya yang disengaja untuk 

mendapatkan kepandaian. Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan 

perilaku peserta didik yang relatif positif sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan. 8 Adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang tersebut 

menunjukkan bahwa sesorang tersebut telah belajar. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surah Ar Ra’d ayat 11 :

               

                  

                                                          
8 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Multi Pressindo, 2013), 

h. 1.
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Artinya : 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

1. Macam-macam Media Pembelajaran

a. Media Visual
Media visual termasuk media grafis, yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan
disampaikan dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi visual. 
Menurut Suparto, media visual adalah gambar yang secara keseluruhan 
dari sesuatu yang dijelaskan kedalam suatu bentuk yang dapat 
divisualisasikan. 

b. Media Audio
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (haknya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemauan para peserta didik untuk mempelajari 
bahan ajar. 

c. Media Audio-Visual
Media ini merupakan kombinasi audio dan visual, atau biasa disebut 

media pandang-dengar. Dengan menggunakan media ini, penyajian 
bahan ajar kepada para peserta didik akan semakin lengkap dan optimal. 

d.  Media Cetak
Macam-macam media cetak antara lain yaitu:
1) Buku
2) Modul
3) Surat kabar/Koran
4) Majalah

e. Media Objek
Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 

informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya 
sendiri, seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan 
sebagainya. Media ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu media 
objek sebenarnya dan media objek pengganti. 
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f.   Media Elektronik
1) Slide dan flimstrip
2) Flim
3) Televisi
4) Radio

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan 

oleh media yang mungkin pendidik tidak mampu (kurang efisien) 

melakukannya.

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property)
Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu pristiwa atau objek.
b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property)

Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk mentransformasi 
suatu kejadian atau objek. 

c. Ciri Distributif (Distributive Property)
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 
disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus 
pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu.9

3. Dampak Positif Media Pembelajaran

Menurut Kemp & Dayton, media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran memiliki dampak positif, antara lain sebagai berikut :

a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku.
b. Pembelajaran bisa lebih menarik.
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.
d. Lama  waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat.

                                                          
9 Azhar Arsyad, Op. cit., h. 15-17.
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e. Kualitas hasil pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 
bilamana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 
mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang 
terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas.

f. Pembelajaran dapa diberian kapan dan dimana diinginkan atau 
diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 
penggunaan secara individu.

g. Sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan proses 
belajar dapat ditngkatkan.

h. Peran pendidik dapat berubah kearah yang lebih positif, penjelasan 
pendidik yang berulang-ulang dapat dikurangi serta dapat memusatkan 
perhatian peserta didik.10

4. Peran Media Pembelajaran

Peran media dalam proses pembelajaran, yaitu :

a. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat pendidik 
menyampaikan pelajaran.

b. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih 
lanjut dan dipecahkan oleh peserta didik dala proses belajarnya.

c. Sumber belajar bagi peserta didik, artinya media tersebut berisikan 
bahan-bahan yag harus dipelajari para peserta didik baik individual 
maupun kelompok.11

5. Manfaat Media Pembelajaran

a. Media pebelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 
belajar.

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahka perhatian 
peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi 
yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungan, dan 
kemungkinan peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 
kemampuan dan minatnya.

                                                          
10 Ibid., h. 25-27.
11 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

2013), Cet. Ke-11, h. 6-7.
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c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 
waktu.

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepda 
peserta didik tentang pristiwa-pristiwa di lingkungan sekitar, dan 
memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan pendidik, 
masyarakat dan lingkungan.12

Peran media pembelajaran dalam proses pembelajaran memiliki fungsi 

tertentu dalam implemetasi kegiatan belajar yang dilaksanakan. Salah satu 

fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengeruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh pendidik. Sedangkan menurut Yunus mengungkapkan bahwa 

media memiliki pengaruh yang besar bagi indra dan lebih dapat menjamin 

pemahaman pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dengan 

demikian dapat diketahui betapa pentingnya media sebagai alat bantu yang 

memiliki pengaruh terhadap pemahaman pembelajaran yang dilaksanakan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 24-26 :

                        

                   

            

Artinya : 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
                                                          

12 Ibid., h. 29-30.
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(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 
untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang 
burukseperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.

Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media 

tradisional dan pilihan media teknologi mutakir. Pilihan media tradisional yaitu 

terdiri dari visual diam yang diproyeksikan (proyeksi opaque), proyeksi 

(overhead, slides dan filmstips), visual yang tak diproyeksikan (gambar, poster, 

foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info, dan papan-bulu), audi 

(rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge), penyjian multimedia (slide plus 

suara, multi-image), visual dinamis yang diproyeksikan (film, televise, video), 

cetak (buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, lembaran 

lepas), permainan (teka-teki, simulasi, permainan papan), realia (model, 

specimen, peta, boneka). 

C.  Modul

Modul merupakan salah satu jenis dari bahan ajar yang berbasis cetakan 

yang  sering dijumpai. Di dalam proses pembelajaran sangat diperlukan 

adanya bahaan ajar sebagai media pembelajaran dan alat bantu dalam proses 

pembelajaran sehingga memudahkan bagi pembelajar untuk  memahami 

suatu materi pelajaran, serta sebagai panduan bagi pengajar dalam 
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menyampaikan materi pelajaran. Menurut Walter Dick dan Carey modul

diartikan sebagai unit pembelajaran berbentuk cetak yang ditinjau dari wujud

fisik berupa bahan pembelajaran cetak, fungsinya sebagai media belajar

mandiri, dan isinya berupa satu unit materi pembelajaran. Sedangkan menurut

Houston dan Howson mengemukakan modul pembelajaran meliputi

seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa mencapai

seperangkat tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Abdul Majid modul

adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga 

modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar.

Menurut Jerrold E, Kemp modul diartikan sebagai paket pembelajaran

mandiri berisi  satu topik atau unit materi pembelajaran dan memerlukan 

waktu belajar beberapa jauh untuk satu minggu. Badan penelitian dan 

pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pengertian modul adalah satu unit 

program belajar mengajar terkecil, yang secara rinci menggariskan:

1. Tujuan instruksional yang akan dicapai
2. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar 
3. Pokok-pokok yang akan dipelajari
4. Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih 

luas
5. Peranan guru dalam proses belajar mengajar 
6. Alat dan sumber belajar yang dipergunakan
7. Kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati siswa secara 

berurutan
8. Lembaran kerja yang harus diisi oleh siswa
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9. Program evaluasi yang akan dilaksanakan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

modul  adalah  salah  satu  bentuk  media  cetak  yang   berisi  satu  unit 

pembelajaran yang dirancang oleh pendidik atau orang lain untuk

memudahkan dalam proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik

yang mempergunakannya dapat mencapai tujuan secara mandiri dengan

sedikit bantuan dari pendidik.13

Widarsi mengemukakan rancangan modul sebagai bahan ajar memenuhi 

kriteria sebagai berikut:

a) Konsistensi, yaitu format dalam setiap halaman dan ukuran spasi
selalu konsisten.

b) Format, yang terdiri dari format kolom tunggal atau multi, format
kertas vertical atau horizontal dan ikon yang mudah ditangkap.

c) Organisasi,  terdiri  dari  tampilan  peta,   urutan  dan  susunan  
yang sistematis, penempatan naskah, gambar dan ilustrasi yang 
menarik antar bab antar unit dan antar paragraf dengan susunan dan
alur yang mudah dipahami, dan tentang judul, sub  judul (kegiatan 
belajar) dan uraian yang mudah diikuti.

d) Daya tarik, yaitu dengan mengkombinasikan rangsangan-rangsangan 
(dalam bentuk tugas dan latihan) berupa gambar (ilustrasi) dengan 
berbagai bentuk, warna dan ukuran huruf yang serasi.

e) Bentuk dan ukuran huruf, yaitu penggunaan bentuk dan ukuran
huruf yang mudah dibaca dengan perbandingan huruf yang 
proposional dan hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks.

f) Ruang (Spasi Kosong), dalam hal ini digunakan spasi atau ruang 
kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras tampilan
modul.

                                                          
13 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual
Operasional (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 231
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Karakteristik modul sebagai bahan ajar yang dikemukakan oleh

Rosid, yaitu:

1) Self Instructional, yaitu peserta didik mampu membelajarkan  diri 
sendiri tidak tergantung pada orang lain.

2) Self Contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari suatu 
kompetensi terdapat dalam satu modul secara utuh.

3) Stand Alone atau berdiri sendiri, yaitu modul tidak tergantung pada 
bahan ajar lain dan tidak dipergunakan bersama-sama dengan bahan 
ajar lain.

4) Adaptif, yaitu memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 
perkembangan ilmu dan  teknologi, fleksibel dipergunakan 
diberbagai tempat dan dapat digunakan dalam kurun waktu tertentu.

5) User Friendly, yaitu bersahabat dengan pemakainya.

Komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam modul, adalah 

sebagai berikut :

a) Pedoman Guru
b) Lembar Kegiatan Siswa
c) Lembar Kerja
d) Kunci Lembaran Kerja
e) Lembaran Tes
f) Kunci Lembaran Tes

D.  E-Modul 

Sebelum bicara tentang e-modul, peneliti akan membahas tentang modul 

sebagai bahan ajar. Bahan ajar yaitu seperangkat materi baik  tertulis 

maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis dengan 

menampilkan sosok utuh  kompetensi yang akan dikuasai peserta didik 

untuk membantu pendidik dan  peserta didik dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran. Jika guru bisa memanfaatkan bahan ajar dengan baik ,maka

guru dapat berbagi peran dengan bahan ajar. Dengan begitu, peran guru akan 

lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran.

Sebuah bahan ajar setidaknya mencakup unsur-unsur berikut:14

a. Judul, MP, SK, Indikator,tempat
b. Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik/guru)
c. Kompetensi yang akan dicapai
d. Informasi pendukung
e. Latihan-latihan
f. Petunjuk kerja
g. Evaluasi

Agar bahan ajar menjadi bermakna, maka seorang  guru dituntut 

untuk dapat secara kreatif mendesain suatu bahan ajar yang memungkinkan

peserta didik dapat secara mudah memahami materi dan secara langsung

dapat memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Lebih lanjut disebutkan

bahwa fungsi bahan ajar sebagai berikut:

1)  Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam  
proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang
seharusnya diajarkan kepada peserta didik.

2) Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktifitas
dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi
kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai.

3)  Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

menguraikan bahwa ciri bahan ajar harus terdiri dari hal-hal berikut:
                                                          

14 Ali Mudlofir, Aplikasi Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan
AjarDalam Pendidikan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 140.
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1) Prinsip  relevasi artinya     keterkaitan. Materi pembelajaran 
hendaknya relevan atau ada kaitan atau hubungannya dengan 
pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya,
jika kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa 
menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus 
berupa fakta, atau bahan hafalan.

2)  Prinsip konsisten artinya keajegan. Jika  kompetensi dasar yang 
harus dikuasai peserta didik empat macam, maka bahan ajar yang 
harus diajarkan juga meliputi empat macam.

3)  Prinsip kecakupan artinya materi yang diajarkan hendaklah cukup 
memadai  dalam membantu  peserta  didik menguasai kompetensi 
dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh  
terlalu  banyak.  Jika  terlalu  sedikit  kurang   membantu mencapai 
standar kompetensi dan  kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu
banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu
untuk mempelajarinya.

Modul merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik.15

Hal ini didukung dengan pendapat Daryanto yang mengatakan bahwa modul 

diartikan sebagai suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian 

kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik mencapai 

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.16 Dick & Carey 

mengemukakan bahwa modul berfungsi sebagai media belajar mandiri bagi 

peserta didik dan isinya berupa satu unit materi pembelajaran. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa modul merupakan sebuah buku yang 

                                                          
15 Abdul Majid,  Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,

Cet. Ke-10, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2013), h. 176.
16 Daryanto dan Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Yogyakarta : 

Gava Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 178.
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digunakan sebagai bahan ajar mandiri peserta didik yang dapat digunakan 

tanpa atau dengan pendidik.

Dalam perkembangan teknologi, modul mengalami perkembangan modul 

menjadi elektrronik yang lebih menarik. Dalam Islam cikal bakal tentang 

penggunaan teknologi dalam komunikasi termasuk komunikasi dalam 

pembelajaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Naml ayat 29-

30 :

                              

   

Artinya :
“Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, Sesungguhnya telah 

dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari 
SuIaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya pengembangan modul 

menjadi elektronik yang lebih menarik untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. Modul dapat ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk 

elektronik sehingga diberi istilah modul elektronik atau modul virtual. E-

Modul adalah sebuah bentuk bahan belajar mandiri yang disusun secara 

sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil, disajikan ke dalam format 

elektronik yang di dalamnnya terdapat animasi, audio, navigasi yang membuat 

pengguna lebih interaktif ini proses pembelajaran akan melibatkan tampilan 



30

audio visual, sound, movie dan yang lainnya serta program tersebut 

pemakainnya mudah dipahami sehingga dapat dijadikan media pembelajaran 

yang baik.17

Modul elektronik merupakan versi elektronik dari sebuah modul yang 

sudah dicetak yang dapat dibaca pada komputer dan dirancang dengan 

software yang diperlukan. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran 

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

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. 

Sedangkan menurut Wijayanto Modul elektronik atau e-modul merupakan 

tampilan informasi dalam format buku yang  disajikan secara elektronik 

dengan menggunakan hard disk, disket, CD, atau flashdisk dan dapat dibaca 

dengan menggunakan computer atau alat pembaca buku elektronik.

E-Modul dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar mandiri yang 

dapat membantu peserta didik dalam meninngkatkan kompetensi atau 

pemahaman secara koognitif yang dimilikinya serta tidak bergantung lagi pada 

satu-satunya sumber informasi. E-Modul diklasifikasikan sebagai media 

pembelajaran elektronik yang dipersiapkan oleh guru melalui komponen 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) berdasarkan 

                                                          
17 Doni Sugianto, et. Al. “Modul Virtual : Multimedia Flipbook Dasar Teknik Digital”, 

Jurnal Invotec, Vol. 9, No.2, (Agustus 2013), h. 102.
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kebutuhan pembelajaran. E-Modul juga dapat digunakan dimana saja, sehingga 

lebih praktis untuk dibawa kemana saja. Karena merupakan penggabungan dari 

media cetak dan computer, maka e-modul dapat menyajikan informasi secara 

terstruktur, menarik serta memiliki tingkat interaktifitas yang tinggi. E-Modul 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsp dari materi yang 

disampaikan pendidik.

E-Modul didesain dengan menggunakan perangkat lunak kvisoft flipbook 

maker. Perangkat lunak kvisoft flipbook maker merupakan perangkat lunak 

yang digunakan untuk membuat tampilan modul menjadi sebuah modul 

elektronik digital berbentuk flipbook. Perangkat ini dapat diunduh secara gratis 

atau bebas melalui internet. Kvisoft flipbook maker adalah sebuah software 

yang mempunyai fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi layaknya 

sebuah buku.18 Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan software ini apabila kita 

membaca sebuah ebook tidak lagi monoton dan menjadi lebih menarik.

Pemahaman terhadap media e-modul memerlukan pemahaman awal 

definisi dari dua hal yaitu tentang media dan e-modul. Association of 

Education and Commmunication Technology (AECT) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

                                                          
18 Fhina Haryanti dan Bagus Ardi Saputro, “Pengembangan Modul Matematika Berbasis 

Discovery Learning Berbantuan Flipbook Maker untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep pada Materi Segitiga”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 2 (November, 2016), h. 
149.
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menyampaikan pesan atau informasi. Pada definisi ahli yang berbeda pula 

mendefinisikan  media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang  dapat merangsang siswa untuk belajar. Briggs mengatakan 

bahwa media adalah alat untuk memberikan rangsangan bagi siswa supaya 

proses belajar terjadi, hal ini dikemukakan oleh Gagne.

Berdasarkan  pemaparan  mengenai  pengertian  modul  dan  modul

elektronik, tidak terlihat adanya perbedaan prinsip pengembangan antara 

modul  konvensional (cetak)  dengan  modul  elektronik. Perbedaan terlihat 

pada format penyajian secara fisik. Pada umumnya modul elektronik 

mengadaptasi komponen-komponen yang terdapat pada modul cetak.

TABEL 2.1
PERBANDINGAN ANTARA MODUL

ELEKTRONIK DENGAN MODUL CETAK
Modul Elektronik Modul Cetak

Format elektronik (dapat berupa 
f i l e
.doc, .exe, .swf, dll)

Format berbentuk cetak (kertas)

Ditampilkan menggunakan perangkat
elektronik dan software khusus
(laptop, PC, HP, internet)

Tampilannya berupa kumpulan 
kertas
Yang tercetak

Lebih praktis untu dibawa Berbentuk   fisik,   untuk  membawa
dibutuhkan ruang untuk meletakkan

Biaya produksi lebih murah Biaya produksi lebih mahal
Tahan  lama  dan  tidak  akan lapuk
Dimakan waktu

Daya tahan kertas terbatas oleh waktu

Menggunakan  sumber  daya  tenaga 
listrik

Tidak perlu sumber daya khusus
un tuk menggunakannya

Dapat dilengkapi dengan audio atau
video dalam penyajiannya

Tidak dapat dilengkapi dengan audio
atau video dalam penyajiannya
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E.  Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik merupakan salah satu model dalam pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses 

pembelajaran.19

1. Pengertian Pendekatan Saintifik

Pendekatan berdasarkan kurikulum 2013 lebih menekankan pada dimensi 

pedagogik modern dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Penggunaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran menuntut adanya perubahan setting

dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran 

konvensional. 20 Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pedekatnnya, pembelajaran terdapat dua 

jenis pendekatan, yaitu : pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada peserta didik (student centered approach) dan pendekatan 

                                                          
19 Usmeldi, “Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Riset dengan Pendekatan 

Scientific untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan Fisika, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2016), h.3.

20 Husna Mayasari, Syamsurizal, Maison, “Pengembangan LKS Berbasis Karakter melalui 
Pendekatan Saintifik Materi Fluida Statis”, Jurnal Program Magister Pendidikan IPA Universitas 
Jambi, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2015),  h. 31.
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pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada pendidik (teacher centered 

approach).

Pendekatan pembelajaran yang mampu memberdayakan kompetensi 

peserta didik dibutuhkan untuk mengembangkan bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, serta kurikulum yang berlaku maka dari itu, bahan 

ajar sebaiknya dikembangkan menggunakan pendekatan saintifik.21 Penerapan 

pendekatan saintifik menjadi tantangan pendidik melalui pengembangan 

aktivitas peserta didik, melalui kegiatan : (1) mengamati; (2) menanya; (3)

menalar; (4) mencoba; dan (5) membuat jejaring.22

2. Kriteria Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. Pendekatan saintifik dapat disebut ilmiah jika memenuhi kriteria 

berikut ini :

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 
dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-
kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.

b. Penjelasan pendidik, respon peserta didik, dan interaksi edukatif 
pendidik-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta merta, 
pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berfikir 
logis.

                                                          
21 Mafidatul Ilmi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik Pokok Bahasan 

Ekologi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal Bahan Ajar, (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 
2014), h. 2.

22 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta : PT Rajagfraindo Persada, 2015), Cet. 
Ke-1, h. 232.
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c. Mendorong dan menginspirasi pserta didik berfikir secara kritis, 
analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 
masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

d. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berfikir hipotetik 
dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari 
materi pembelajaran.

e. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 
menerapkan, dan mengembangkan pola berfikir yang rasional dan 
objektif dalam merespon materi pembelajaran.

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat di
pertanggungjawabkan.

g. Tuuan pembelajaran dirumuskan secara sederhan dan jelas, namun 
menarik penyajiannya.23

3. Tujuan Pembelajaran dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didsarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah :

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 
berfikir tingkat tinggi peserta didik.

b. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 
suatu masalah secara sistematik.

c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa 
belajar itu merupakan suatu kebutuhan.

d. Diperoleh hasil belajar yang tinggi.
e. Untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khsusnya dalam menulis artikel ilmiah.
f. Untuk mengembangkan karakter peserta didik.

Pembelajaran melalui pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

                                                          
23 Ibid., h. 233.
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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. Pendekatan saintifik/ilmiah merupakan 

proses pembelajaran yang menggunakan prose berfikir ilmiah. Pendekatan 

ilmiah dapat dijadikan sebagai jembatan untuk perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan peserta didik.24

4. Hubungan Komponen Pendekatan Saintifik dengan materi Energi dan 

Perubahannya

Pengembangan media pembelajaran dengan penekatan saintifik bertujuan 

agar pendidik dan peserta didik dapat lebih cepat memahami materi baik yang 

disampaikan pendidik dan yang diterima peserta didik. Materi energy dan 

perubahannya menggunakan komponen pendekatan saintifik,  dibawah ini ada 

sebuah table hubungan komponen pendekatan saintifik, dan materi yang 

bertjuan agar proses pengembangan media pembelajaran ini dapat berjalan 

dengan baik dan tidak lepas dari cakupan materi yang dibahas yaitu 

pengembangan e-modul dengan pendekatan saintifik pokok bahasan energi dan 

perubahannya.

                                                          
24 D. Ristiyani dan D. Yulianti, “Pengembangan LKS Fisika materi Pemanatulan dan 

Pembiasan Cahaya Terintegrasi Karakter dengan Pendekatan Saintifik, (Unnes : Jurnal, 2014), h. 55-
56
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Tabel 2.2
Hubungan antara komponen pendekatan saintifik dengan materi energi dan 

perubahannya.

No. Komponen 

Pendekatan 

Saintifik

Materi

1. Mengamati Mengamati kejadian alam yang 

berkaitan dengan energi dan 

perbahannya dalam kehidupan 

sehari-hari.

2. Menanya Apakah yang dimaksud dengan 

energi?

3. Mencoba Melakukan percobaan 

mengenani energi dan 

perbahannya.

4. Menalar Mengolah hasil percobaan dan 

menganalisis hasil.

5. Mengkomunikasikan

(Membuat Jejaring)

Mempresentasikan hasil 

percobaan di depan kelas.
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C. Materi Energi dan Perubahannya

        Untuk melestarikan perlu

            Dapat dibentuk

          Contoh : Alat Musik
        Contoh :                  
      Matahari dan
       Gesekan

          Dapat mengalami 

Gambar 2.5 Peta Konsep Materi Energi dan Perubahannya

Energi AlternatifEnergi

Bunyi

Perambatan Pemantulan

Panas

Perpindahan

Panas
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1. Pengertian Energi

Energi adalah suatu besaran yang kita hubungkan dengan sistem dari 

satu atau banyak objek. Jika sebuah gaya mengubah salah satu objek melalui 

gerakan, maka jumlah energy berubah.25 Energi juga dapat diartikan sebagai

sesuatu yang tidak terlihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Pada tubuh 

kita terdapat energi. Dengan energi itu, kita dapat melakukan berbagai 

kegiatan, seperti berlari, bermain, dan belajar. Semua kegiatan tersebut 

memerlukan energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu 

usaha atau kerja. Energi disebut juga tenaga. Jadi, makin banyak kerja yang 

kita lakukan, makin banyak tenaga yang kita keluarkan.

2. Energi Panas

Saat sendok dingin dimasukkan ke dalam secangkir kopi 

panas, sendok menjadi hangat dan kopi menjadi dingin ketika mencapai 

kesetimbangan termal. Interaksi yang menyebabkan perubahan suhu ini pada 

dasarnya adalah perpindahan energi dari satu bahan ke bahan lainnya. Energi 

panas tersebut terdapat pada surah Al Mu’min ayat 72 :

         

Artinya : 
“Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api”

                                                          
25 Halliday, Resnick, Walker, Fisika Dasar, (Jakarta : Erlangga, 2010), Edisi Ke-7, Jilid I, h. 

143.
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Ayat tersebut menjelaskan air yang sangat panas, itu menunjukkan bahwa 
air tersebut memiliki energy kalor atau panas.

Perpindahan energi yang hanya terjadi karena perbedaan suhu disebut aliran 

panas atau perpindahan panas, dan energy yang dipindahkan disebut panas 

(heat). Dalam fisika, kata “panas” selalu merujuk pada energi yang pindah dari 

satu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu, bukan karena jumlah 

energi yang terdapat dalam suatu sistem. Kita dapat mengubah suhu suatu 

benda dengan menambahkan panas atau mengambil panas, atau dengan 

menambah atau mengurangi energi dengan cara lain seperti kerja mekanik.

Namun, bertambah atau berkurangnya energi sistem selalu dapat dijelaskan 

sebagai akibat munculnya atau hilangnya suatu jenis energi di suatu tempat lain 

(hokum kekekalan energi).26

                                                          
26 Young & Freedman, Fisika Universitas, (Jakarta : Erlangga, 2002), Edisi Ke-10, Jilid I, h. 

466.

a. Sumber Energi Panas

Menurut para ahli, suhu pada permukaan matahari mencapai 6000ºC,
sedangkan suhu bagian dalamnya mencapai 16 jutaºC. Bagaimana panas 
matahari sampai ke bumi? Panas matahari merambat melalui ruang hampa 
tanpa zat perantara. Perpindahan panas melalui ruang hampa tanpa zat 
perantara disebut radiasi.

1) Gesekan Antara Dua Benda 
Menimbulkan Panas

2) Api sebagai Sumber Energi 
Panas

3) Matahari sebagai Sumber 
Utama Panas di Bumi
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Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu :

b. Perpindahan Energi Panas

1) Radiasi (pancaran)
Perpindahan panas tanpa zat perantara disebut radiasi. Contoh: 

pancaran sinar matahari ke bumi. Alat untuk mengetahui adanya pancaran 
panas disebut termoskop.

2)   Konduksi (hantaran)
Perpindahan panas melalui zat perantara dan perantaranya tidak ikut 

pindah disebut konduksi. Contoh: memanaskan besi pada salah satu 
ujungnya, maka pada ujung yang lain akan terasa panas.

Jika anda memegang ujung sebatang tembaga dan menyentuhkan ujung 
lainnya kea pi, ujug yang anda pegang akan terasa semakin panas, walaupun 
tidak ada kontak langsung dengan api. Panas mencapai ujung yang lebih 
dingin dnegan konduksi (conduction) melalui bahan. Pada tingkat atom, 
atom pada daerah panas menabrak atom terdekat, memberikan sebgaian 
energinya. Atom terdekat kembali menabrak atom terdekat lainnya, dan 
begitu setersusnya sepanjang bahan. Atom-atom itu sendiri tidak bergerak 
dari daerahnya, tetapi energinya berpindah.

3)  Konveksi (aliran)
Perpindahan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut 

pindah disebut konveksi. Contoh: air yang direbus di dalam panci.
Konveksi (convection) adalah perpindahan panas oleh gerakan massa

pada fluida dari satu daerah ruang ke daerah lainnya. Contoh umum 
meliputi sistem panas udara panas dan air panas, sistem pendingin pada 
mesin mobil, dan aliran darah dalam tubuh. Jika fluida tersirkulasi oleh 
blower atau pompa, proses disebut konveksi paksa; jika aliran disebabkan 
karena perbedaan densitas akibat ekspansi termal, seperti udara panas yang 
naik, maka proses disebut konveksi alami atau konveksi bebas.

Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut 
konduktor. Contohnya besi, tembaga, baja, nikel, kuningan, dan 
sebagainya. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut 
isolator. Contoh: karet, wol, kaca, plastik, kayu, busa, dan sebagainya.
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Saya juga pernah melihatnya, Dani! Tapi 
saya melihatnya disebuah majalah anak-
anak. Beruntung kita dapat membaca, ya 

Dani! Ada banyak media cetak yang 
berisi informasi penting yang dapat 

menambah pengetahuan kita!

Benar Selfi! Membaca merupakan salah satu 
kegiatan kegemaranku! Kita beruntung, 

tidak hanya mudah mendapatkan informasi 
tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api 

sebagai sumber panas untuk kegiatan kita 
sehari-hari!
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Sumber: https://tinyurl.com/y7bwdfct

Amati ketiga gambar diatas! 

1. Apa yang kamu lihat pada ketiga gambar tersebut?

2. Apakah pada gambar terlihat terjadinya perpindahan panas?

3. Apa yang kamu ketahui tentang panas?

Mengamati!

Menanya!
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Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di 

muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di 

alam yang mudah kita lihat dan amati.

Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang.

Siapkanlah alat dan bahan berikut : 

1. 3  wadah untuk es batu.

2. 6 buah es batu dengan ukuran yang sama.

3. Pencatat waktu.

Langkah-langkah :

1. Letakkan dua buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. 

Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama.

2. Satu wadah diletakkan di luar kelas dibawah sinar matahari. Wadah kedua 

diletakkan di atas meja di dalam kelas.

3. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari 

sinar matahari.

4. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu 

yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar 

mencair.

Mencoba!
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1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut?

2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu?

3. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini!

Sumber : https://tinyurl.com/y8p2yev6

Dari gambar diatas, menurut kalian adakah perbedaan rasa panas yang 

dirasakan oleh ketiga tangan diatas? Jelaskan bagaimana panas tersebut dapat 

dirasakan oleh ketiga tangan tersebut!

Menalar!
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Bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. 

Amatilah kesamaan dan perbedaan hasil pengamatanmu.

Catatlah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kegiatan tersebut. 

Salinlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil dan tempelkan di papan tulis 

menggunakan selotip. Amati dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat oleh teman-temanmu. Kemudian presentasikan didepan kelas!

3.   Energi Bunyi

Mengkomunikasikan!
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Energi bunyi tersebut terdapat pada surah Huud ayat 67:

                        

Artinya :
“Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim 

itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya”
Ayat tersebut menunjukkan “suara keras”. Sedangkan suara itu adalah 

termasuk energi bunyi.

Gelombang bunyi adalah gelombang kompresi longitudinal dalam suatu 

medium material seperti udara, air, atau baja.27 Identitas bunyi dinyatakan oleh 

3 hal, yaitu : (1) intensitas bunyi; (2) frekuensi bunyi;  dan (3) warna bunyi 

atau timbre.

                                                          
27 Frederick J. Bueche dan Eugene Hect, Fisika Universitas, ( Jakarta : Erlangga, 2006), Edisi 

Ke-10, h. 161.

a. Sumber Bunyi
Sumber bunyi adalah semua getaran benda yang dapat 

menghasilkan bunyi. Bunyi yang keluar ketika kita bicara dihasilkan 
oleh getaran pita suara pada tenggorokan. Banyaknya getaran yang 
terjadi dalam satu detik dapat disebut frekuensi. Bunyi yang 
frekuensinya teratur disebut nada. Sedangkan bunyi yang frekuensinya 
tidak teratur disebut desah. Amplitudo ialah simpangan terjauh dari 
kedudukan kesetimbangan, yaitu kedudukan saat benda tidak bergetar. 
Kemampuan pendengaran manusia sangat terbatas. Bunyi yang dapat 
didengar manusia adalah yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 
Hz, yang disebut bunyi audiosonik. Bunyi yang frekuensinya kurang 
dari 20 Hz disebut bunyi infrasonik, yang hanya bisa didengar oleh 
hewan tertentu, misalnya jangkrik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya 
lebih dari 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Bunyi ini hanya bisa 
didengar oleh hewan tertentu, misalnya lumba-lumba dan kelelawar.
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1) Bunyi Merambat Melalui Benda Padat
Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi dapat 

merambat melalui benang (benda padat). Kecepatan perambatan 
bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Kecepatan bunyi 
yang merambat melalui benda padat lebih cepat terdengar 
daripada benda cair atau gas. Cepat rambat benda padat (baja) 
6.000 meter per detik.

2) Bunyi Merambat Melalui Benda Cair
Bunyi selain dapat merambat melalui benda padat, juga dapat 

merambat melalui benda cair. Contoh: Peganglah dua buah batu 
dengan kedua tanganmu, kemudian benturkan kedua batu dalam 
ember berisi air. Dengarlah, kamu akan mendengar benturan kedua 
batu tersebut.

Bunyi yang merambat melalui benda cair dapat dimanfaatkan 
manusia untuk mencari harta karun dan mencari kapal yang 
tenggelam di dasar laut.  Ahli Sains dari Perancis, Paul Langevin
membuat alat untuk mengetahui posisi suatu benda atau menghitung 
kedalaman air di bawah kapal. Alat tersebut diberi nama sonar. 
Cepat rambat bunyi di air kira-kira 1.500 meter per detik.

3) Bunyi Merambat Melalui Benda Gas

Bunyi dapat merambat melalui benda gas. Salah satu contoh 
benda gas adalah udara. Bukti bahwa bunyi dapat merambat 
melalui benda gas adalah sebagai berikut : Ketika akan turun 
hujan, kita sering mendengar petir. Suara petir merambat melalui 
udara. Akhirnya suara petir dapat kita dengar melalui perambatan 
udara.

b. Perambatan 
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Bukti lain adalah kicauan burung, bunyi lonceng yang dipukul, dan 

sebagainya. Bunyi yang kita dengar kadang tinggi dan kadang rendah. Seorang 

ahli Australia, Doppler menyatakan bahwa: bila sumber bunyi bergerak 

mendekat, suara terdengar meninggi dan bila sumber bunyi bergerak menjauh,

suara terdengar rendah. Pernyataan tersebut dikenal dengan sebutan Asas 

Dopller.28 Ketika mobil ambulans atau pemadam kebakaran lewat dekat kita, 

bunyi sirine terdengar sangat tinggi. Namun setelah mobil lewat menjauh, 

suara atau bunyi sirine akan terdengar rendah. Cepat rambat bunyi di udara 

bersuhu 20ºC adalah 343 meter per detik.

Bola yang kita lempar ke dinding keras akan memantul, demikian pula 

bunyi dapat memantul. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam 

perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Benda keras 

tersebut dapat berupa batu, kayu, besi, seng, kaca, dan sebagainya.

                                                          
28 John Wiley dan Sons, Fisika, (Jakarta : Erlangga, 2000), Edisi Ke-3, Jilid I, h. 675.

c. Pemantulan Bunyi

1) Bunyi Pantul yang Memperkeras Bunyi Asli
Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding 

pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar 
hampir bersamaan dengan suara asli, sehingga akan
memperkeras suara asli. Misalnya, jika kita 
berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, 
maka bunyi yang kita keluarkan akan mengenai 
dinding- dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan 
sehingga suara yang terdengar menjadi lebih kuat.
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2) Gaung atau Kerdam
Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar 

sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga 
bunyi asli tidak jelas. Gaung sering terjadi pada: (a) 
ruangan yang besar; (b) gedung pertemuan; (c) 
gedung bioskop dan sebagainya.

3) Gema
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar 

sesudah bunyi asli selesai. Gema dapat terjadi bila 
sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya cukup 
jauh. Gema sering terjadi di lereng gunung atau 
jurang, gua-gua yang permukaannya keras dan rapat.

d. Penerapan Bunyi

Benda yang permukaannya lunak dapat menyerap bunyi, sehingga 

benda seperti ini digunakan sebagai peredam bunyi. Contoh benda yang 

digunakan sebagai peredam bunyi antara lain karpet, karet, busa, spon, 

wol, dan karung goni. Benda tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk 

menghindari gaung atau kerdam. Contohnya seperti gedung bioskop, 

gedung pertemuan, studio rekaman, dan sebagainya.
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Alat-alat musik seperti gitar, biola, piano, seruling, 

gendang, dan lainlain dimainkan dengan menggetarkan sumber bunyi pada 

alat-alat tersebut.

sumber :
https://tinyurl.
com/ydblz8jt

Sumber:
https://tinyurl.
com/yd6rrpmv

e. Perubahan Energi Bunyi Melalui 
Penggunaan Alat Musik

1) Gitar
Gitar adalah alat musik berdawai yang memiliki 

rentang panjang yang tetap. Pemain dapat mengubah nada 
pada gitar dengan menekan dawai menggunakan jemari 
salah satu tangan. Panjang dawai yang bergetar menjadi 
lebih pendek sehingga frekuensinya meningkat. Tangan 
yang lainnya menggetarkan dawai di dekat lubang udara. 
Getaran dawai ini menggetarkan udara di sekitarnya dan 
udara yang berada di dalam lubang gitar. Resonansi udara 
di dalam badan gitar memperkuat atau memperkeras 
bunyi asli dawai. Resonansi adalah peristiwa turut 
bergetarnya suatu benda (termasuk udara) karena 
pengaruh getaran benda lainnya.

2) Biola
Berbeda dengan gitar yang dimainkan dengan cara 

dipetik, biola adalah alat music berdawai yang 
dimainkan dengan cara digesek. Menggesek dawai biola 
bertujuan untuk menggetarkan dawai. Badan biola 
beresonansi ketika dawai-dawainya digesek. Resonansi 
ini meningkatkan amplitude gelombang bunyi. Dawai 
pada bagian tangkai biola ditekan untuk mengubah nada. 
Nada dari suatu biola tergantung juga pada bentuk dan 
mutu kayu yang dipakai serta vernis yang melapisinya. 
Dawai adalah senar yang direntangkan dengan kuat 
seperti pada biola.
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Sumber :
https://tinyurl.com/y9w7tp7q

Sumber : https://tinyurl.com/y7ddsvwr

3) Piano
Piano juga merupakan alat music berdawai. Piano 

memiliki satu dawai untuk setiap tuts. Dengan menekan 
tuts, sejenis palu kecil akan menghantam dawai dan 
membuatnya bergetar.

4) Alat-alat Musik Tiup
Alat musik tiup dimainkan dengan cara meniup 

bagian khusus alat sehingga mengeluarkan udara di 
dalam rongga tabung. Contoh alat music tiup adalah 
seruling, terompet, harmonika, trombon, dan lain-lain. 
Pada seruling, pengaturan nada dilakukan dengan 
menutup lubang yang ada pada badan seruling. Menutup 
satu lubang atau lebih mengakibatkan memendeknya 
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4.  Energi Alternatif

Sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan manusia antara lain 

dapat diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi.

a. Energi Matahari

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi 
matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya, yang keduanya 
langsung dapat kita gunakan. Energi cahaya ini dapat langsung kita 
nikmati. Bumi menjadi terang benderang pada siang hari sehingga kita 
tidak perlu menyalakan lampu. Tumbuhan hijau juga memanfaatkan 
energi cahaya untuk membuat makanannya.

Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan 
alat yang disebut sel surya. Sel surya dibuat dari lembaran silikon tipis. 
Saat cahaya matahari jatuh mengenai silikon terjadi arus listrik yang 
mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian 
bawah. Pada saat sekarang, sel surya mulai digunakan untuk 
menggerakkan mobil dan pesawat terbang bertenaga matahari. 

b. Energi Angin

Tenaga angin sebenarnya sudah dimanfaatkan orang sejak 
zaman dahulu. Kapal layar dapat berkeliling dunia dengan hanya 
menggunakan energi angin. Kincir angin tradisional juga masih dapat 
ditemui di negara Belanda. Saat ini, tenaga angin dimanfaatkan untuk 
menghasilkan listrik,  dengan menggunakan alat yang disebut 
aerogenerator. Aerogenerator pada umumnya dipasang di lapangan 
terbuka yang sangat luas. Jumlah aerogenerator yang dipasang sangat 
banyak. Semakin banyak aerogenerator, semakin besar energi listrik 
yang dihasilkan.
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c. Energi Air

Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi, yaitu energi gerak. 
Energi gerak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. 
Aliran air yang makin banyak dan deras akan menghasilkan energy 
listrik yang makin besar pula. Stasiun pembangkit listrik tenaga air 
biasanya dibangun di wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Air 
yang dibendung, posisinya jauh lebih tinggi daripada stasiun 
pembangkit listriknya. Air yang dibendung ini lalu dialirkan melalui 
terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang 
dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar menghasilkan 
energi listrik

d. Energi Panas Bumi 
(Geotermal)

Tahukah kamu geiser? Geiser yaitu air panas yang memancar. 
Tenaga panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Air 
dingin dari permukaan dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam 
tanah hingga ke lapisan batuan panas. Saat sampai di sana, air langsung 
mendidih dan berubah menjadi uap air panas. Uap air panas ini 
memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga listrik 
dihasilkan.

b. Keuntungan Penggunaan 
Energi Alternatif

1) Tidak akan habis. Matahari, air, angin, dan panas bumi 
terus memberikan energinya sepanjang masa.

2) Energi yang dihasilkan oleh sumber energi alternatif 
sangat besar. Contohnya energi yang terkandung dalam 
cahaya matahari.

3) Energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena 
tidak menghasilkan zat-zat buangan ke lingkungan
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5.  Perubahan Energi

Penguasaan ilmu pengetahuan akan lebih berguna jika kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang perubahan energi gerak 

akibat pengaruh udara dapat dimanfaatkan untuk membuat mainan yang 

menarik. Sedangkan pengetahuan tentang perubahan energi bunyi dapat 

dimanfaatkan untuk membuat alat musik.

Suatu energi manfaatnya baru akan dapat terlihat apabila energi tersebut 

mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke dalam energi yang 

lainya. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang 

sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan 

energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi 

energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya.

Dari hukum kekekalan energi di atas apabila energi dapat dirubah ke 

dalam bentuk energi lainnya maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa 

dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik dirubah ke dalam bentuk 

energi yang lainnya.
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Contoh Perubahan Energi 

a. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas 
misalnya setrika listrik dan solder listrik.

b. Perubahan dari energi listik menjadi energi menjadi 
energi suara misalnya radio dan tape.

c. Perubahan dari energi listrik menjadi energi menjadi 
energi cahaya misalnya lampu.

d. Perubahan dari energi listik menjadi energi cahaya 
(gambar) dan suara misalnya pada televisi.

e. Perubahan dari energi listik menjadi energi menjadi 
energi gerak misalnya terdapat pada kipas angin.

f. Perubahan dari energi listik menjadi energi menjadi 
energi panas adalah pada pengering rambut (hair dryer) 
dan penanak nasi (rice cooker).

g. Perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik 
misalnya pada aki dan baterai.

h. Perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia 
misalnya pada saat proses fotosintesis.

i. Perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik 
misalnya terdapat pada dynamo sepeda.

j. Perubahan dari energi potensial menjadi energi listrik 
terjadi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
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F.  Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap yang peneliti lakukan 

terkait e-modul telah dilakukan, Sugihartini dan Laba Jayanta dengan judul 

“Pengembangan E-Modul Mata Kuliah Strategi Pembelajaran”, dan hasil dari 

pengembangannya berupa e-modul berbasis CAI (Computer Assisted 

Instruction) yang dikemas dengan mengikuti sintak proses pembelajaran 

project based learning. 29 Suarsana dan Mahayukti dengan judul 

“Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah”, dan hasil dari 

pengembangannya berupa e-modul yang mampu meningkatkan keterampilan 

berfikir kritis peserta didik. 30 Tirta dengan judul “Pengembangan E-Modul 

Statistika Terintegrasi dan Dinamik dengan R-sshiny dan mathJax”, dan hasil 

pengembangannya berupa e-modul  berbasis web yang bermakna dan 

menarik.31 Fausih dan Danang dengan judul “Pengembangan Media E-Modul 

Mata Pelajaran Produktif Pokok Bahasan Instalasi Jaringan LAN,” dan hasil 

pengembangannya berupa e-modul dengan soal-soal evaluasi didalamnya.32

                                                          
29 Sugihartini dan Laba Jayanta. “Pengembangan E-Modul Mata Kuliah Strategi 

Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 14, No. 2 (Juli 2017), h. 221
30 Suarsana dan Mahayukti “Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah”. 

Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2013), h. 1
31 Tirta, “Pengembangan E-Modul Statistika Terintegrasi dan Dinamik dengan R-shiny dan 

mathJax”, Jurnal Pendidikan (November 2014), h. 223
32 Fausih dan Danang. “Pengembangan Media E-Modul Mata Pelajaran Produktif Pokok 

Bahasan Instalasi Jaringan LAN.” Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 1 (2015), h. 1
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Rencana yang peneliti lakukan pada penelitian dan pengembangan ini 

adalah diterapkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar khusunya kelas IV, 

pada pembelajaran IPA, materi energi dan perubahannya. E-modul ini 

menggunakan pendekatan saintifik di dialamnya sehingga dapat membantu

peserta didik agar lebih mandiri dalam belajar dan memudahkan peserta didik 

memahami materi dalam pembelajaran IPA.

G.  Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis yang telah 

dikemukakan bahwa bahan ajar dalam suatu proses pembelajaran unsur yang 

sangat penting. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan belajar. Selain itu media pembelajaran juga dapat 

membantu meningkatkan pemahaman, menyajikan materi dengan menarik dan 

terpecaya. Memudahkan penafsiran materi, dan memadatkan informasi.

Media pembelajaran harus mudah digunakan dan harus menarik agar 

meragsang peserta didik tertarik menjelajah seluruh program, sehingga seluruh 

materi pembelajaran yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. 

Materi yang terkandung di dalamnya harus di sesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik, sesuai dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat, 
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untuk menggambarkan alur pemikiran, disini penulis dapat menggambarkan 

melalui kerangka berfikir pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir

1. Kurang ketersediaannya media pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik.

2. Pendidik masih mengandalkan buku paket sebagai bahan ajar.

Observasi ke sekolah : terhadap 
pendidik dan peserta didik.

Menggunakan 
Angket dan 
Wawancara

Membuat produk awal e-modul
menggunakan flipbook marker
dengan pendekatan saintifik.

Divalidasi oleh ahli 
materi, ahli media dan 
pendidik.

Revisi

Produk akhir e-modul menggunakan 
flipbook marker dengan pendekatan 
saintifik.

Uji Coba Produk



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan e-modul materi energi 

dan perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas 

IV.

2. Untuk mengetahui bagaimana e-modul materi energi dan perubahannya 

dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA layak digunakan 

dalam pembelajaran IPA.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah, yakni : MIN 5 Bandar 

Lampung, MIMA 7 Labuhan Ratu dan SDN 3 Gunung  Terang. Penelitian 

dilaksanakan pada semester genap pada bulan April 2018 di kelas IV.

C. Karakteristik Sasaran Penelitian

Penelitian dan pengembangan di laksanakan di tiga sekolah, yakni :

1. MIN 5 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1964. Lokasi MIN 5 

Bandar Lampung berada di Jalan Pulau Tegal No. 21 Sukarame kota 

Bandar Lampung. MIN 5 Bandar Lampung saat ini berada di bawah 

kepemimpinan Ibu Hj. Salmah, S.Pd.I.M.M.Pd. MIN 5 Bandar 
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Lampung terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan 

keseluruhan peserta didik yang berjumlah 998 peserta didik. Yang 

masing-masing kelas terdiri dari empat kelas a, b, c, dan d. 

2. MIMA 7 Labuhan Ratu berdiri sejak tahun 1984. Lokasi MIMA 7 

Labuhan Ratu berada di Jalan Sukardi Hamdani Palapa V Labuhan 

Ratu kota Bandar Lampung. MIMA 7 Labuhan Ratu saat ini berada di 

bawah kepemimpinan Ibu Hasihah S.Pd.I. MIMA 7 Labuhan Ratu

terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan keseluruhan peserta 

didik yang berjumlah 385 peserta didik. Yang masing-masing kelas 

terdiri dari empat kelas a dan b.

3. SDN 3 Gunung Terang berdiri sejak tahun 1978. Lokasi SDN 3 

Gunung Terang berada di Jalan Sukardi Hamdani Palapa 10 Gunung 

Terang kota Bandar Lampung. SDN 3 Gunung Terang saat ini berada di 

bawah kepemimpinan Ibu Sulastri S.Pd. SDN 3 Gunung Terang terdiri 

dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan keseluruhan peserta didik 

yang berjumlah 420 peserta didik. Yang masing-masing kelas terdiri 

dari empat kelas a dan b.

D. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Research and Development

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 
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tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 1 Penelitian ini 

menggunakan Model penelitian dan pengembangan (research and 

development) Borg & Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono.

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah 

pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Tahapan penelitian dan 

pengembangan model penelitian dan pengembangan (research and 

development) Borg & Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono adalah sebagai 

berikut :

Gambar 3.1 Metode Research and Development (R & D) model Borg & 

Gall.2

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2015), 

Cet. Ke-17, h. 297
2Ibid., h. 298
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E. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Media

Penelitian ini menggunakan model research and development (R & 

D) dengan metode yang digunakan yakni Borg & Gall yang di adopsi oleh 

Sugiyono. Tahapan penelitian tersebut meliputi potensi dan masalah, 

pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji 

coba desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dan produk 

massal. Pengembangan e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik seabagai media pembelajaran IPA akan dilakukan 

hanya sampai tahap ketujuh yaitu revisi produk.

Gambar. 3.2 Metode Research and Development (R & D) model Borg 

& Gall hanya sampai 7 tahap.
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Berikut alur tahapan pengembangan dan penelitian e-modul materi 

energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik seabagai media 

pembelajaran IPA :

Gambar 3.3 Alur tahapan pengembangan dan penelitian e-modul materi 

energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik seabagai media 

pembelajaran IPA.

Pra Penelitian
1. Angket Mahasiswa
2. Wawancara Guru

Potensi dan Masalah
1. Media Pembelajaran
2. E-Modul dengan 
Pendekatan Saintifik

Pengumpulan Informasi
1. Jurnal
2. Buku
3. Internet

Desain Produk
1. E-Modul dengan 
Pendekatan Saintifik
2. Materi energi dan 
perubahannya

Validasi Desain
1. Ahli Materi
2. Ahli Media

Valid atau  Tidak Valid

Revisi Desain

Uji Coba Produk
1. Kelompok Kecil
2. Kelompok Besar

Revisi Produk

Produk Akhir Berupa :
E-Modul materi energi 
dan perubahannya dengan 
pendekatan saintifik pada 
siswa SD/MI kelas IV
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1. Potensi dan Masalah

Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah.  Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, 

sedangkan maslah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan 

yang terjadi. 3 Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita 

dapat mendayagunakannya. Masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan 

cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola atau sistem 

penanganan trepadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut.

Berdasarkan hasil pra penelitian terhadap peserta didik kelas IV 

terkait penggunaan e-modul pada media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran dan wawancara terhadap salah satu pendidik mata 

pelajaran IPA memberikan informasi bahwa peserta didik blum pernah 

menggunakan e-modul pada setiap pembelajaran dikelas. Sehingga peserta 

didik terkesan belajar monoton dan kurang termotivasi. Khsusnya pada mata 

pelajaran IPA, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang 

inovatif dan baru, media pembelajaran e-modul yang dapat mempermudah 

peserta didik dalam belajar. 4 Bagi seorang pendidik dengan adanya 

penggunaan atau penerapan media pembelajaran e-modul dengan 

                                                          
3 Ibid., h. 299
4 Peserta Didik, “Angket Kuesioner Peserta Didik”, MIN 5 Bandar Lampung : Kelas IV,  30 

Oktober 2017.
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pendekatan saintifik pada pembelajaran IPA akan sangat memabantu kinerja 

mereka dalam menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar, 

khususnya materi energi dan perubahannya.5

2. Mengumpulkan Informasi

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara factual dan up 

to date,selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut.6 Masalah yang ditemukan pada pra penelitian 

dijadikan sebuah potensi bagi peneliti sehingga dikumpulkan berbagai 

informasi mengenai media pembelajaran baru. Peneliti mencari informasi 

melalui jurnal, buku, dan internet untuk mengetahui penelitian yang 

menunjang pada media pembelajaran berikut cara pengoperasian dari media 

tersebut. Hasil dari pengumpullan informasi peneliti mengembangkan 

modul menjadi e-modul dengan pendekatan saintifik.

3. Desain Produk

Produk yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini berupa 

e-modul dengan pendekatan saintifik. Peneliti melakukan pembuatan desain 

awal terkait produk awal yang akan dikembangkan yaitu beru e-modul 

                                                          
5 Pendidik, “Wawancara Guru”, MIN 5 Bandar Lampung : Guru IPA,  30 Oktober 2017.
6 Sugiyono, Op.Cit., h.  411.
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dengan pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

IPA.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk berupa media secara rasional akan lebih efektif karena 

validasi bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta 

lapangan.7

a. Validasi Ahli Materi

Validasi ahli materi bertujuan untuk menguji kelengkapan materi, 

sistematika materi dan berbagai hal yang berkaitan dengan materi. 

Ahli materi mengkaji aspek sajian materi berupa kesesuaian materi 

dengan kurikulum (standar isi), kebenaran, kecukupan dan 

ketepatan isi produk. Uji ahli materi menggunakan dua orang ahli 

materi yang merupakan pendidikan professional dalam mata 

pelajaran IPA. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti 

menyelasaikan produk awal berupa e-modul dengan pendekatan 

saintifik sebagai media pembelajaran pada materi energi dan 

perubahannya.

                                                          
7 Ibid., h. 414
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b. Validasi Ahli Media

Validasi ahli media bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari

setiap aspek pada media yang dikembangkan yang meliputi aspek 

komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak. 

5. Revisi Desain

Revisi desain bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang didapat 

setelah dilakukan validasi ileh validator ahli pada tahap sebelumnya. 

Kekurangan diketahui dari hasil validasi dan saran dari pakar pada proses 

validasi. Revisi produk ini digunakan unutk menghasilkan e-modul dengan 

pendekatan saintifik yang lebih baik.

6. Uji Coba Produk

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Untuk uji coba produk dilakukan dengan cara uji 

coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah media pembelajaran 

berupa e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan 

saintifik menarik sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.8

                                                          
8 Tito Fajar Setyawan, “Pengembangan Model Pembelajaran Permainan Hockey Ceria dalam 

Pembelajaran Penjasorkes”, Jurnal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, Vol. 4, No. 
6 (2015), h. 1869
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7. Revisi Produk

Peneliti menguji kelayakan e-modul dengan pendekatan saintifik 

sebagai media pembelajaran IPA oleh para ahli dan di respon oleh peserta 

didik. Apabila masih ada bagian produk belum seperti apa yang diharapkan 

maka peneliti akan merevisi produk terhadap kelemahan tersebut menjadi 

produk final yang siap digunakan sebagai media pembelajaran.9

F. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada tahap validasi ahli materi, ahli media 

dan respon peserta didik berupa data kualitatif dan diolah secara kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Pengumpulan data 

dilakukan melalui kualitatif kemudian dikonversikan ke data kuantitatif 

berupa angka yang diperoleh dari angket penilaian produk pengembangan 

yang disusun dengan menggunakan skala penskoran yang selanjutnya 

hasilnya berupa data kualitatif.

G. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan 

                                                          
9 Sugiyono, Op.Cit., h. 425.
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secara sistematis.10 Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati, 

mengidentifikasi, dan mencatat apa kekurangan dan kelebihan dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui presentasi media 

pembelajaran IPA berupa e-modul materi energi dan perubahannya 

dengan pendekatan saintifik.

2. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Angket 

ini digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

pertanyaan yang diajukan. 11 Angket ini berisi rangkaian pertanyaan 

untuk mengetahui kemenarikan media pembelajaran IPA berupa e-

modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik.

Dari angket ini akan digali informasi ketertarikan peserta didik pada 

media pembelajaran IPA berupa e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik.

                                                          
10 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 

2015), Cet. Ke-14, h. 70.
11 Ibid., h. 76.
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3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab 

dengan tatap muka yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

suatu penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumplan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.12

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pengembangan ini adalah mendeskripsikan 

semua pendapat, saran dan tanggapan evaluator yang didapat dari lembar 

komentar. Pada tahap uji coba, data dihimpun menggunakan angket 

penilaian terbuka untuk memberikan kritik, saran, masukan dan perbaikan. 

Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan, 

keefektifan dan kemenarikan produk atau hasil pengembangan yang berupa 

e-modul. Data dari angket merupakan data kualitatif yang dikuantitattifkan 

menggunakan skala Linkert yang berkriteria empat tingkat kemudian 

dianalisis melalui presentase rata-rata skor item pada setiap jawaban dari 

setiap pertanyaan dalam angket.

                                                          
12 Ibid., h. 83.
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Tabel. 3.1
Kriteria skor yang digunakan pengembangan 

dalam memberikan penilaian e-modul

Skor

1 2 3 4 5

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik

Sedangkan untuk menentukan hasil presentasi skor penilaiannya dengan 

menggunakan rumus perhitungannya, yaitu:13

P = X 100 %

Keterangan : P = Angka presentase atau skor penilaian

f = Frekuensi yang sedang dicari presetasenya

N = Jumlah frekuensi maksimal

Hasil dari skor penilaian menggunakan skala Liker terebut kemudian 

dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek sampel uji coba dikonversikan pada 

pernyataan penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan 

produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna.

                                                          
13 Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung :CV. ALFABETA, 2014), h. 71
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Tabel 3.2
Tabel Skala Kelayakan14

Skor Kriteria

0% ≤ x ≤  20% Tidak Layak

20% < x ≤ 40% Kurang Layak

40% < x ≤ 60% Cukup Layak

60% < x ≤ 80% Layak

80%  < x ≤ 100% SangatLayak

                                                          
14 Ibid., h. 72



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2017 sampai dengan Mei 2018. Waktu pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan disajikan pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

No. Prosedur Pengembangan Waktu 
Pelaksanaan

1. Potensi dan 
Masalah

Kuesioner Tanggapan
Peserta Didik
Wawancara Terhadap 
Pendidik

Oktober 2017

Oktober 2017

2. Pengumpulan 
Informasi

Bersumber dari Jurnal
Bersumber dari Buku
Bersumber dari Internet

Januari 2018
Januari 2018
Januari 2018

3. Desain Produk Pembuatan Desain Awal 
Media
Pembuatan Istrumen 
Validasi
Validasi Instrumen

Febuari 2018

Febuari 2018

Febuari 2018
4. Validasi Desain Validasi Ahli Maret 2018
5. Revisi Desain Revisi Materi dan Media Maret 2018
6. Uji Coba Produk Kelompok Kecil

Kelompok Besar
April 2018
April 2018

7. Revisi Produk Revisi Produk Mei 2018

1. Potensi dan Masalah

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini adalah e-modul 

materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa 
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SD/MI kelas IV. Masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah

belum adanya media pembelajaran e-modul dengan pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran IPA yang dapat menumbuhkan kemampuan berfikir 

peserta didik sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA. Potensi dan 

masalah diperoleh dari hasil pra penelitian yang dilakukan di MIN 5 

Bandar Lampung.

2. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengatasi potensi dan 

masalah dari pengembangan yang dilakukan peneliti. Pengumpulan 

informasi dapat berupa penelitian yang menunjang terkait media 

pembelajaran dan cara pembuatan dari e-modul IPA.

Penelitian yang menunjang pada media pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut:

a. Sugihartini dan Laba Jayanta, dengan judul “Pengembangan E-Modul 

Mata Kuliah Strategi Pembelajaran”, dan hasil dari pengembangannya 

berupa e-modul berbasis CAI (Computer Assisted Instruction) yang 

dikemas dengan mengikuti sintak proses pembelajaran project based 

learning.

b. Suarsana dan Mahayukti dengan judul “Pengembangan E-Modul 

Berorientasi Pemecahan Masalah”, dan hasil dari pengembangannya 
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berupa e-modul yang mampu meningkatkan keterampilan berfikir kritis 

peserta didik.

c. Tirta dengan judul “Pengembangan E-Modul Statistika Terintegrasi dan 

Dinamik dengan R-shiny dan mathJax”, dan hasil pengembangannya 

berupa e-modul  berbasis web yang bermakna dan menarik.

d. Fausih dan Danang dengan judul “Pengembangan Media E-Modul 

Mata Pelajaran Produktif Pokok Bahasan Instalasi Jaringan LAN,” dan 

hasil pengembangannya berupa e-modul dengan soal-soal evaluasi 

didalamnya.

3. Desain Produk

Setelah pengumpulan informasi baik dari jurnal, buku dan  internet, 

selanjutnya membuat e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV. Berdasarkan materi yang 

diajarkan, peneliti mulai mendesain lembaran-lembaran kertas modul 

menggunakan software Photosop. Proses mendesain dilakukan pada 

software Photosop dengan ukuran kertas A6 (International Paper), proses 

dimulai dari membuat baground, kemudian membuat peta konsep dan 

memasukkan contoh-contoh gambar sesuai dengan materi, dan 

memasukkan materi dengan menggunakan langkah-langkah pendekatan 

saintifik yang terdiri dari: mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan. Kemudian hasil desain lembaran modul tersebut 
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diubah menjadi e-modul menggunakan software Kivisoft  Flipbook 

Marker. Dengan menggunakan software Kivisoft  Flipbook Marker 

tampilan e-modul menjadi lebih menarik dengan dilengkapi contoh video 

animasi didalamnya. Media ini didesain sebagai media pembelajaran yang 

dapat menarik perhatian peserta didik dalam belajar.

Berikut adalah contoh gambar e-modul sebelum proses desain 

menggunakan photoshop dan  Kivisoft  Flipbook Marker, gambar e-modul 

setelah di desain menggunakan Kivisoft  Flipbook Marker.

Gambar 4.1 Tampilan Awal Saat Mendesain Menggunakan Photoshop
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Gambar 4.2 Proses Mendesain dan Memasukan Materi dalam E-Modul 
Menggunakan Photoshop

Gambar 4.3 Tampilan lembar E-Modul setelah di Desain Menggunakan Photoshop
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Gambar 4.4 Proses Input E-Modul Menggunakan Kivisoft  Flipbook Marker

Gambar 4.5 E-Modul setelah di Desain Menggunakan Kivisoft  Flipbook Marker
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Gambar 4.6 Contoh Peta Konsep dalam E-Modul 

Gambar 4.7 Contoh Video Animasi dalam E-Modul
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Gambar 4.8 Contoh Soal-soal di Akhir Pembelajaran dalam E-Modul 

4.  Validasi Desain

Produk ini di validasi oleh 6 validator ahli, yakni : Bapak 

Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, S.Kom.M.TI., Bapak Ahmad Taufik 

Fajar, S.Ag,S.Pd.I., Bapak Anton Tri Hasnanto, M.Pd., Ibu Ida Fiteriani, 

M.Pd., Ibu Ayu Nur Shawmi, M.Pd.I., dan Bapak Zulyan Purba, S.Pd.I.

a. Validasi Media (Draft 1)

Validasi media pada e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV terdiri dari tiga validator 

ahli yakni Bapak Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, S.Kom.M.TI., Bapak 

Ahmad Taufik Fajar, S.Ag,S.Pd.I., dan Bapak Anton Tri Hasnanto, M.Pd., 

dengan aspek penilaian yang meliputi aspek komunikasi visual dan 
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rekayasa perangkat lunak. Validasi media bertujuan untuk melihat 

kelayakan media yang dikembangkan dari e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV

mata pelajaran IPA. 

Hasil validasi media oleh validator ahli media disajikan pada tabel. 

4.2 dan gambar 4.9  Berikut :

Tabel 4.2
Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media

No. Aspek Penilaian ƩX 
Per 

Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Komunikasi Visual 88 120 73,33% Layak

2. Rekayasa 
Perangkat Lunak

23 30 76,67% Layak

Jumlah 111 150

Rata-Rata 
Persentase

75% Layak

Gambar diagram dari tabel hasil validasi media oleh validator ahli 

media disajikan pada gambar 4.9 berikut :
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Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media

Gambar 4.9 Diagram Hasil Validasi Media Oleh Validator Ahli Media

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa aspek 

kelayakan komunikasi visual yang terdiri atas 8 butir penilaian 

memperoleh jumlah 88 dengan skor maksimal 120 serta presentase 73, 

33% dan aspek kelayakan rekayasa perangkat lunak yang terdiri atas 2 

butir penilaian memperoleh jumlah 23 dengan skor maksimal 30 serta 

presentase 76,67%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-

rata skor 75% (warna abu-abu pada gambar), dengan kategori “Layak” 

dari jumlah 111 dengan skor maksimal 150. Skor penilaian dari yang 

terbesar dari dua aspek kelayakan media yakni aspek kelayakan rekayasa 

perangkat lunak dengan skor sebesar 76,67% (warna merah pada gambar), 

dan aspek kelayakan komunikasi visual dengan skor sebesar 73,33% 

(warna kuning pada gambar). Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran
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b. Validasi Materi (Draft 1)

Validasi materi pada e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV terdiri dari tiga validator 

ahli yakni Ibu Ida Fiteriani, M.Pd., Ibu Ayu Nur Shawmi, M.Pd.I., dan 

Bapak Zulyan Purba, S.Pd.I., dengan 3 aspek penilaian yang meliputi 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan konstektual. Validasi 

materi bertujuan untuk melihat kelayakan materi yang dikembangkan dari 

e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik pada 

siswa SD/MI kelas IV mata pelajaran IPA. 

Hasil validasi materi oleh validator ahli materi disajikan pada tabel. 

4.3 dan gambar 4.10   Berikut :

Tabel 4.3
Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Kelayakan Isi 128 165 77,57% Layak

2. Kelayakan Bahasa 58 75 77,33% Layak

3. Kelayakan Konstektual 47 60 78,33% Layak

Jumlah 233 300

Rata-Rata Persentase 77,74% Layak

Gambar diagram dari tabel hasil validasi materi oleh validator ahli 

materi disajikan pada gambar 4.7 berikut :
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Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

Gambar 4.10 Diagram Hasil Validasi Materi Oleh Validator Ahli Materi

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa aspek 

kelayakan isi yang terdiri atas 11 butir penilaian memperoleh jumlah 128 

dengan skor maksimal 165 serta presentase 77, 57%, aspek kelayakan 

bahasa yang terdiri atas 5 butir penilaian memperoleh jumlah 58 dengan 

skor maksimal 75 serta presentase 77,33%, dan kelayakan konstektual 

yang terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 47 dengan skor 

maksimal 60 serta presentase 78,33%. Berdasarkan presentase skor 

penilaian diperoleh rata-rata skor 77,74% (warna abu-abu pada gambar), 

dengan kategori “Layak” dari jumlah 233 dengan skor maksimal 300. Skor 

penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek kelayakan materi yakni aspek 

kelayakan konstektual dengan skor sebesar 78,33% (warna biru pada 

gambar), aspek kelayakan isi dengan skor sebesar 77,57% (warna ungu 
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pada gambar), dan aspek kelayakan bahasa dengan skor sebesar 77,33% 

(warna hijau pada gambar). Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

5.  Revisi Desain

E-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik 

pada siswa SD/MI kelas IV yang telah di validasi oleh para validator ahli, 

maka tahap yang selanjutnya memperbaiki desain media e-modul materi 

energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran IPA sesuai dengan kritik dan saran yang 

diberikan oleh para validator ahli. Hasil validasi oleh validator tersebut 

memberikan informasi kepada peneliti terkait kelemahan pada media yang 

dikembangkan.

Kritik dan saran yang diberikan validator yang disajikan pada tabel 

4.4 berikut :

Tabel 4.4
Data Kritik dan Saran Para Ahli

No. Validator Kritik dan Saran Keterangan

1. Ahli Media Ditambah biodata penulis 
diakhir.
Contohnya animasi ditambah.
Gambar harus detail sesuai 
proposional.

Sudah 
diperbaiki

2. Ahli Materi Langakh-langkah percobaan 
diperjelas.
Penulisan EYD diperbaiki.
Tulisan font  diperjelas.

Sudah 
diperbaiki
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Sesuai dari kritik dan saran yang diberikan oleh validator ahli 

terhadap e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan 

saintifik pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media pembelajaran mata 

pelajaran IPA, peneliti melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan dan 

kekurangan yang terdapat pada e-modul materi energi dan perubahannya 

dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran IPA.

Tabel 4.5
Hasil Revisi Oleh Validator

Desain E-Modul Sebelum Revisi Desain E-Modul Sesudah Revisi

Penambahan biodata penulis
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Penambahan contoh animasi

Desain E-Modul Sebelum Revisi Desain E-Modul SesudahRevisi
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a. Revisi Media (Draft 2)

Revisi media bertjuan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan 

dari e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik 

pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

IPA. 

Hasil revisi media oleh validator ahli media disajikan pada tabel 4.6 

dan gambar 4.11 berikut:
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Tabel 4.6
Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media

No. Aspek Penilaian ƩX 
Per 

Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Komunikasi Visual 111 120 92,50% Sangat 
Layak

2. Rekayasa 
Perangkat Lunak

28 30 93,33% Sangat 
Layak

Jumlah 139 150

Rata-Rata 
Persentase

92,91% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil revisi media oleh validator ahli media

disajikan pada gambar 4.11 berikut :

Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media

Gambar 4.11 Diagram Hasil Revisi Media Oleh Validator Ahli Media
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Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa aspek 

kelayakan komunikasi visual yang terdiri atas 8 butir penilaian 

memperoleh jumlah 111 dengan skor maksimal 120 serta presentase 92, 

50% dan aspek kelayakan rekayasa perangkat lunak yang terdiri atas 2 

butir penilaian memperoleh jumlah 28 dengan skor maksimal 30 serta 

presentase 93,33%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-

rata skor 92,91% (warna abu-abu pada gambar), dengan kategori “Sangat 

Layak” dari jumlah 139 dengan skor maksimal 150. Skor penilaian dari 

yang terbesar dari dua aspek kelayakan media yakni aspek kelayakan 

rekayasa perangkat lunak dengan skor sebesar 93,33% (warna kuning pada 

gambar), dan aspek kelayakan komunikasi visual dengan skor sebesar 

92,50% (warna merah pada gambar). Hal ini didukung oleh pendapat 

Darmawan yang menyatakan bahwa “Media pembelajaran berbasis 

komputer merupakan sarana penyampaian pesan antara pendidik dengan 

peserta didik secara langsung berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

melalui aplikasi serta pemanfaatan media elektronik dengan cara 

berinteraksi melalui mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem” 

dan didukung oleh pendapat Musfiqon yang menyatakan bahwa “Media 

pembelajaran berbasis komputer berisi gabungan dari materi ajar, ilustrasi, 

video, gambar, dan soal evaluasi yang dikemas dalam satu paket.” 

Pendapat-pendapat ini sesuai jurnal Tata Arta dengan judul 
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“Pengembangan Media Pembelajaran dengan Kuis Edukasi COC Berbasis

Aplikasi Lectora Inspire.”1 Bahwa media pembelajaran yang baik itu harus 

memenuhi beberapa kriteria seperti interaktif, menarik dan menyenangkan.

Dan ini sudah muncul di produk yang peneliti kembangkan. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

b. Revisi Materi (Draft 2)

Revisi materi bertjuan untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan dari e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran IPA. 

Hasil validasi materi oleh validator ahli materi disajikan pada tabel. 

4.7 dan gambar 4.12  Berikut :

                                                          
1 Tata Arta, “Pengembangan Media Pembelajaran dengan Kuis Edukasi COC Berbasis 

Aplikasi Lectora Inspire”, Junal Pendidikan, Vol. 2, No. 2 (2016), h. 47.
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Tabel 4.7
Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Kelayakan Isi 145 165 87,87% Sangat 
Layak

2. Kelayakan Bahasa 65 75 86,67% Sangat 
Layak

3. Kelayakan Konstektual 53 60 88,33% Sangat 
Layak

Jumlah 263 300

Rata-Rata Persentase 87,62% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil revisi materi oleh validator ahli 

materi disajikan pada gambar 4.12 berikut :

Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi

Gambar 4.12 Diagram Hasil Revisi Materi Oleh Validator Ahli Materi
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Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa aspek 

kelayakan isi yang terdiri atas 11 butir penilaian memperoleh jumlah 145 

dengan skor maksimal 165 serta presentase 87,87%, aspek kelayakan 

bahasa yang terdiri atas 5 butir penilaian memperoleh jumlah 65 dengan 

skor maksimal 75 serta presentase 86,67%, dan kelayakan konstektual 

yang terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 53 dengan skor 

maksimal 60 serta presentase 88,33%. Berdasarkan presentase skor 

penilaian diperoleh rata-rata skor 87,62% (warna abu-abu pada gambar), 

dengan kategori “Sangat Layak” dari jumlah 263 dengan skor maksimal 

300. Skor penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek kelayakan materi 

yakni aspek kelayakan konstektual dengan skor sebesar 88,33% (warna 

biru pada gambar), aspek kelayakan isi dengan skor sebesar 87,87% 

(warna ungu pada gambar), dan aspek kelayakan bahasa dengan skor 

sebesar 86,67% (warna hijau pada gambar). Hal ini didukung oleh 

pendapat Akbar yang menyatakan bahwa “Proses pembelajaran secara 

utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan 

penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan 

melalui pendekatan ilmiah yang berpola pikir”. Pendapat ini sesuai jurnal 

Raddin Nur Shinta dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat dengan Pendekatan CTL 
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Berdasarkan Kurikulum 2013.” 2 Bahwa deskripsi atau narasi materi

pembelajaran yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria seperti 

mudah dimengerti, menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit dan

dapat meningkatkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. 

Dan ini sudah muncul di produk yang peneliti kembangkan. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

3. Penilaian Pendidik

Penilaian penidik dilakukan di 3 sekolah, yakni : 1) MIN 5 Bandar 

Lampung yang terdiri dari 1 pendidik wali kelas IV dengan lembar 

instrument pernyataan terdiri dari 5 aspek penilaian yakni kelayakan isi, 

kelayakan bahasa, kelayakan konstektual, komunikasi visual, dan rekayasa 

perangkat lunak, 2) MIMA 7 Labuhan Ratu yang terdiri dari 1 pendidik wali 

kelas IV dengan lembar instrument pernyataan terdiri dari 5 aspek penilaian 

yakni kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan konstektual, komunikasi 

visual, dan rekayasa perangkat lunak, dan 3) SDN 3 Gunung Terang yang 

terdiri dari 1 pendidik wali kelas IV dengan lembar instrument pernyataan 

terdiri dari 5 aspek penilaian yakni kelayakan isi, kelayakan bahasa, 

kelayakan konstektual, komunikasi visual, dan rekayasa perangkat lunak. 

                                                          
2 Raddin Nur Shinta, “Pengembangan Modul Pembelajaran Penjumlahan dan Pengurangan 

Bilangan Bulat dengan Pendekatan CTL Berdasarkan Kurikulum 2013”, Junal Pendidikan, Vol. 1, 
No. 2 (Oktober, 2016), h. 144.
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Penilaian pendidik bertujuan untuk mengetahui respon penilaian pendidik 

pada jumlah yang terbatas terhadap media yang dikembangkan.

Hasil respon pendidik di 3 sekolah yakni 1) MIN 5 Bandar Lampung, 2) 

MIMA 7 Labuhan Ratu, dan 3) SDN 3 Gunung Terang, disajikan pada tabel 

4.8 dan gambar 4.13 berikut :

Tabel 4.8
Hasil respon pendidik di 3 sekolah yakni : 1) MIN 5 Bandar Lampung, 2) 

MIMA 7 Labuhan Ratu, dan  3) SDN 3 Gunung Terang.
No. Aspek Penilaian ƩX Per 

Aspek

Skor 

Maks

Presentase Kategori

1. Kelayakan Isi 155 165 93,93% Sangat 

Layak

2. Kelayakan Bahasa 69 75 92% Sangat 

Layak

3. Kelayakan Konstektual 58 60 96,67% Sangat 

Layak

4. Komunikasi Visual 108 120 90% Sangat 

Layak

5. Rekayasa Perangkat 
Lunak

29 30 96,67% Sangat 

Layak

Jumlah 419 450

Rata-rata Persentase 93,85% Sangat 

Layak
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Gambar diagram tabel hasil respon pendidik di 3 sekolah yakni 1) MIN 5 

Bandar Lampung, 2) MIMA 7 Labuhan Ratu, dan 3) SDN 3 Gunung Terang, 

disajikan pada gambar 4.13 berikut :

Hasil respon pendidik di 3 sekolah yakni : 1) MIN 5 Bandar 
Lampung, 2) MIMA 7 Labuhan Ratu, dan  3) SDN 3 Gunung Terang.

Gambar 4.13 Diagram Hasil respon pendidik di 3 sekolah yakni : 
1) MIN 5 Bandar Lampung, 2) MIMA 7 Labuhan Ratu, dan  3) SDN 3 Gunung 
Terang.

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa aspek 

kelayakan isi yang terdiri atas 11 butir penilaian memperoleh jumlah 155

dengan skor maksimal 165 serta presentase 93,93%, aspek kelayakan bahasa 

yang terdiri atas 5 butir penilaian memperoleh jumlah 69 dengan skor 

maksimal 75 serta presentase 92%, kelayakan konstektual yang terdiri atas 4 

butir penilaian memperoleh jumlah 58 dengan skor maksimal 60 serta 
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presentase 96,67%, kelayakan komunikasi visual yang terdiri atas 8 butir 

penilaian memperoleh jumlah 108 dengan skor maksimal 120 serta presentase 

90% dan aspek kelayakan rekayasa perangkat lunak yang terdiri atas 2 butir 

penilaian memperoleh jumlah 29 dengan skor maksimal 30 serta presentase 

96,67%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 

93,85% (warna abu-abu pada gambar), dengan kategori “Sangat Layak” dari 

jumlah 419 dengan skor maksimal 450. Skor penilaian dari yang terbesar dari 

lima aspek penilaian yakni aspek kelakonstektual dengan skor sebesar 96,67% 

(warna biru pada gambar), aspek kelayakan rekayasa perangkat lunak 96,67% 

(warna kuning pada gambar), aspek kelayakan isi dengan skor sebesar 93,93% 

(warna ungu pada gambar), aspek kelayakan bahasa dengan skor sebesar 92% 

(warna hijau pada gambar) dan aspek kelayakan komunikasi visual dengan 

skor sebesar 90% (warna merah pada gambar). Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran

6.  Uji Coba Produk

Efektifitas dari model yang dikembangkan dilihat pada hasil uji coba 

produk yang dilakukan peneliti pada mahasiswa di tiga sekolah yang 

terdiri dari MIN 5 Bandar Lampung, MIMA 7 Labuhan Ratu dan SDN 3 

Gunung  Terang. 
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a. Uji Coba Kelompok Kecil

Uji coba kelompok kecil terdiri atas 10 peserta didik dari 1 kelas 

yang berada di semester 2 tepatnya kelas 4 di MIN 5 Bandar Lampung 

dengan lembar instrument pernyataan terdiri dari 3 aspek penilaian 

yakni tampilan, penyajian media dan penyajian materi. Uji coba produk 

kecil bertujuan untuk mengetahui respon penilaian peserta didik pada 

jumlah yang terbatas terhadap media yang dikembangkan.

Hasil respon peserta didik pada uji coba kelompok kecil disajikan 

pada tabel 4.9 dan gambar 4.14 berikut :

Tabel 4.9
Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Kecil

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Presentase Kategori

1. Tampilan 134 150 89,33% Sangat 
Layak

2. Penyajian Media 130 150 86,67% Sangat 
Layak

3. Penyajian Materi 176 200 88% Sangat 
Layak

Jumlah 440 500

Rata-rata Persentase 88% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil respon peserta didik pada uji coba 

kelompok kecil disajikan pada gambar 4.14 berikut :
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Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Kecil

Gambar 4.14 Diagram Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba 
Kelompok Kecil.

Berdasarkan tabel 4.9 dan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa aspek 

tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh memperoleh jumlah 

134 dengan skor maksimal 150 serta presentase 89,33%, aspek penyajian 

media yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh jumlah 130 dengan 

skor maksimal 150 serta presentase 86,67%, dan penyajian materi  yang 

terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 176 dengan skor maksimal 

200 serta presentase 88%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh 

rata-rata skor 88% (warna abu-abu pada gambar), dengan kategori “Sangat 

Layak” dari jumlah 440 dengan skor maksimal 500. Skor penilaian dari 
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yang terbesar dari tiga aspek yakni aspek tampilan dengan skor sebesar 

89,33% (warna orange pada gambar), aspek penyajian materi dengan skor 

sebesar 88% (warna merah pada gambar), dan aspek penyajian media 

dengan skor sebesar 86,67% (warna biru pada gambar). Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran

b. Uji Coba Kelomppok Besar

Uji coba kelompok besar dilakukan di 3 sekolah, yakni : 1) MIN 5 

Bandar Lampung yang terdiri dari 43 peserta didik yang berada di semester 

2 dengan lembar instrument pernyataan terdiri dari 3 aspek penilaian yakni 

tampilan, penyajian media dan penyajian materi, 2) MIMA 7 Labuhan Ratu 

yang terdiri dari 26 peserta didik yang berada di semester 2 dengan lembar 

instrument pernyataan terdiri dari 3 aspek penilaian yakni tampilan, 

penyajian media dan penyajian materi, dan 3) SDN 3 Gunung Terang yang 

terdiri dari 25 peserta didik yang berada di semester 2 dengan dengan 

lembar instrument pernyataan terdiri dari 3 aspek penilaian yakni tampilan, 

penyajian media dan penyajian materi. Uji coba produk besar bertujuan 

untuk mengetahui respon penilaian peserta didik pada jumlah yang terbatas 

terhadap media yang dikembangkan.

1) Uji Kelompok Besar di MIN 5 Bandar Lampung

Hasil respon peserta didik pada uji coba kelompok besar disajikan pada 

tabel 4.10 dan gambar 4.15 berikut :
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Tabel 4.10
Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar

(MIN 5 Bandar Lampung)

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Tampilan 598 645 92,71% Sangat 
Layak

2. Penyajian Media 598 645 92,71% Sangat 
Layak

3. Penyajian Materi 778 860 90,46% Sangat 
Layak

Jumlah 1974 2150

Rata-rata Persentase 91,96% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil respon peserta didik pada uji coba 

kelompok besar disajikan pada gambar 4.15 berikut :

Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar
(MIN 5 Bandar Lampung)

Gambar 4.15 Diagram Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba 
Kelompok Besar (MIN 5 Bandar Lampung)
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Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa aspek 

tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh memperoleh jumlah 

598 dengan skor maksimal 645 serta presentase 92,71%, aspek penyajian 

media yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh jumlah 598 dengan 

skor maksimal 645 serta presentase 92,71%, dan penyajian materi  yang 

terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 778 dengan skor maksimal 

860 serta presentase 90,46%. Berdasarkan presentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 91,96% (warna abu-abu pada gambar), dengan 

kategori “Sangat Layak” dari jumlah 1974 dengan skor maksimal 2150. 

Skor penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek yakni aspek tampilan 

dengan skor sebesar 92,71% (warna orange pada gambar) sama dengan

aspek penyajian media dengan skor sebesar 92,71% (warna biru pada 

gambar), dan aspek penyajian materi dengan skor sebesar 90,46% (warna 

merah pada gambar). Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

2) Uji Kelompok Besar di MIMA 7 Labuhan Ratu

Hasil respon peserta didik pada uji coba kelompok besar disajikan pada 

tabel 4.11 dan gambar 4.16 berikut :
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Tabel 4.11
Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar

(MIMA 7 Labuhan Ratu)

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Tampilan 350 390 89,74% Sangat 
Layak

2. Penyajian Media 364 390 93,33% Sangat 
Layak

3. Penyajian Materi 481 520 92,50% Sangat 
Layak

Jumlah 1195 1300

Rata-rata Persentase 91,85% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil respon peserta didik pada uji coba 

kelompok besar disajikan pada gambar 4.16 berikut :

Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar
(MIMA 7 Labuhan Ratu)

Gambar 4.16 Diagram Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba 
Kelompok Besar (MIMA 7 Labuhan Ratu)
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Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa aspek 

tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh memperoleh jumlah 

350 dengan skor maksimal 390 serta presentase 89,74%, aspek penyajian 

media yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh jumlah 364 dengan 

skor maksimal 390 serta presentase 93,33%, dan penyajian materi  yang 

terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 481 dengan skor maksimal 

520 serta presentase 92,50%. Berdasarkan presentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 91,85% (warna abu-abu pada gambar), dengan 

kategori “Sangat Layak” dari jumlah 1195 dengan skor maksimal 1300. 

Skor penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek yakni aspek media dengan 

skor sebesar 89,74% (warna biru pada gambar), aspek penyajian materi

dengan skor sebesar 92,50% (warna merah pada gambar), dan aspek 

tampilan dengan skor sebesar 89,74% (warna orang pada gambar). Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

3) Uji Kelompok Besar di SDN 3 Gunung Terang

Hasil respon peserta didik pada uji coba kelompok besar disajikan pada 

tabel 4.12 dan gambar 4.17 berikut :
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Tabel 4.12
Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar

(SDN 3 Gunung Terang)

No. Aspek Penilaian ƩX Per 
Aspek

Skor 
Maks

Persentase Kategori

1. Tampilan 353 375 94,13% Sangat 
Layak

2. Penyajian Media 347 375 92,53% Sangat 
Layak

3. Penyajian Materi 474 500 94,80% Sangat 
Layak

Jumlah 1174 1250

Rata-rata Persentase 93,82% Sangat 
Layak

Gambar diagram dari tabel hasil respon peserta didik pada uji coba 

kelompok besar disajikan pada gambar 4.17 berikut :

Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba Kelompok Besar
(SDN 3 Gunung Terang)

Gambar 4.17 Diagram Hasil Respon Peserta Didik Pada Uji Coba 
Kelompok Besar (SDN 3 Gunung Terang)
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Berdasarkan tabel 4.12 dan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa aspek 

tampilan yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh memperoleh jumlah

353 dengan skor maksimal 375 serta presentase 94,13%, aspek penyajian 

media yang terdiri atas 3 butir penilaian memperoleh jumlah 347 dengan 

skor maksimal 375 serta presentase 92,53%, dan penyajian materi  yang 

terdiri atas 4 butir penilaian memperoleh jumlah 474 dengan skor maksimal 

500 serta presentase 94,80%. Berdasarkan presentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 93,82% (warna abu-abu pada gambar), dengan 

kategori “Sangat Layak” dari jumlah 1174 dengan skor maksimal 1250. 

Skor penilaian dari yang terbesar dari tiga aspek yakni aspek penyajian 

materi dengan skor sebesar 94,80% (warna merah pada gambar), aspek 

tampilan dengan skor sebesar 94,13% (warna orange pada gambar), dan 

aspek penyajian media dengan skor sebesar 92,53% (warna biru pada 

gambar). Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

7.  Revisi Produk

Hasil perbaikan pada revisi adalah produk final dari e-modul materi 

energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI 

kelas IV mata pelajaran IPA. Media pembelajaran berupa e-modul telah 

selesai dikembangkan dan media telah diuji baik kelayakan dan pemakaian 

sehingga e-modul sebagai media pembelajaran mata pelajaran IPA dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran IPA disekolah dasar.
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B. Pembahasan

1. Kajian Produk Akhir

E-Modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik 

pada siswa SD/MI kelas IV telah selesai dikembangkan oleh peniliti.

Penyusunan e-modul dilakukan menggunakan software Photosop dan aplikasi 

Kivisoft  Flipbook Marker. Penelitian pengembangan produk ini dilakukan 

dengan melakukan pengumpulan informasi, desain produk, uji validasi dan uji 

lapangan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan e-modul ini adalah 

menghasilkan media e-modul yang layak untuk pembelajaran, materi yang 

akan dikembangkan dalam e-modul tersebut mengacu pada Kurikulum 2013 

dengan Standar Kompetensi mengenal perpindahan energi panas da energi 

bunyi dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi Dasar 

memahami energi dan perubahannya (energi panas dan energi bunyi) yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil percobaan atau 

observasi tentang energi dan perubahannya (energi panas dan energi bunyi.

Pengembangan e-modul dalam penelitian ini disajikan dengan tampilan 

lembaran-lembaran kertas yang menarik yang dilengkapi dengan langkah-

langkah saintifik pada materi dan dilengkapi dengan video animasi 

didalamnya, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dalam belajar.

Media pembelajaran dengan e-modul yang dikembangkan oleh peneliti 
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diharapkan dapat membantu belajar peserta didik dalam memahami materi 

energi dan perubannya.

a.  Penilaian Ahli Media

Evaluasi atau penilaian pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik dilakukan tiga ahli media 

dalam bidang komputer dan kesenian. Berdasarkan data pada tabel 4.6

diperoleh aspek kelayakan komunikasi visual dengan presentase skor

92,50% dan aspek kelayakan rekayasa perangkat lunak dengan presentase 

skor 93,33%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-rata 

skor 92,91%. 

Sesuai dengan tabel 4.6 produk e-modul sangat layak, hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan ahli media bahwa produk e-modul yang 

dikembangkan dapat meningkatkan antusias peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung, hal ini dikarenakan bahwa e-modul yang 

dikembangkan telah memenuhi beberapa kriteria aspek penilaian seperti 

kreatif dalam menuangkan ide, kemenarikan tampilan e-modul yang 

disajikan, penggunaan e-modul meyenangkan dan interaktif. Sehingga 

produk e-modul yang dikembangkan telah layak diujicobakan dilapangan.

b.  Penilaian Ahli Materi

Evaluasi atau penilaian pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik dilakukan dua dosen UIN 
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Raden Intan Lampung dan satu guru MIN 5 Bandar Lampung. 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 diperoleh kelayakan isi dengan presentase

skor 87,87%, aspek kelayakan bahasa dengan presentase skor 86,67%, 

dan kelayakan konstektual dengan presentase skor 88,33%. Berdasarkan 

presentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 87,62%. Sesuai dengan 

tabel 4.7 produk e-modul sangat layak, hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan ahli media bahwa produk e-modul yang dikembangkan telah 

layak diujicobakan dilapangan. 

Sesuai dengan tabel 4.7 produk e-modul sangat layak, hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan ahli materi bahwa produk e-modul yang 

dikembangkan dapat membantu peserta didik memahami materi pelajaran, 

hal ini dikarenakan bahwa e-modul yang dikembangkan telah memenuhi 

beberapa kriteria aspek penilaian menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), seperti kesesuaian materi dengan SK dan KD, 

menyajikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah dipahami peserta didik, menggunakan kalimat 

yang tidak bertele-tele, mendorong peserta didik untuk bertanya, dan 

mendorong peserta didik untuk mengkaitkan materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik. Sehingga produk e-modul yang 

dikembangkan telah layak diujicobakan dilapangan.
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c.  Penilaian Pendidik

Evaluasi atau penilaian pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik dilakukan tiga pendidik dari 

tiga sekolah, yakni dari MIN 5 Bandar Lampung, MIMA 7 Labuhan Ratu, 

dan SDN 3 Gunung Terang. Berdasarkan pada tabel 4.8 diperoleh aspek 

kelayakan isi dengan presentase skor 93,93%, aspek kelayakan bahasa 

dengan presentase skor 92%, kelayakan konstektual dengan presentase 

skor 96,67%, kelayakan komunikasi visual dengan presentase skor 90% 

dan aspek kelayakan rekayasa perangkat dengan presentase skor 96,67%.  

Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 93,85%. 

Sesuai dengan tabel 4.8 produk e-modul sangat layak, hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan pendidik bahwa produk e-modul yang 

dikembangkan dapat menarik minat belajar peserta didik didalam kelas, 

dan dengan menggunakan e-modul yang dikembangkan ini dapat 

membantu pendidik saat mengajar didalam kelas. Sehingga produk e-

modul yang dikembangkan telah layak diujicobakan dilapangan. 

d.  Penilaian Uji Kelompok Kecil

Pelaksanaan uji coba kelompok kecil ini dilakukan untuk 

mendapatkan penelitian serta masukan atau saran dari calon pengguna, 

kemudian mengidentifikasi kekurangan produk. Responden uji coba 
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kelompok kescil diambil sepuluh orang peserta didik dikelas IV MIN 5 

Bandar Lampung. 

Berdasarkan data pada tabel 4.9 mengenai uji coba kelompok kecil 

diperoleh aspek tampilan dengan presentase skor 89,33%, aspek penyajian 

dengan presentase skor 86,67%, dan penyajian materi dengan presentase

skor 88%. Berdasarkan presentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 

88%. Sesuai dengan tabel 4.9 produk e-modul sangat layak.

Berdasarkan hasil tanya jawab selama proses uji kelompok kecil, 

beberapa peserta didik menganggap pelajaran IPA sulit. Peserta didik 

cenderung tidak menyukai mata pelajaran IPA. Setelah peserta didik 

belajar menggunakan e-modul, peserta didik nampak tertarik mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik lebih memperhatikan dan peserta didik dapat 

saling bertukar pendapat mengenai e-modul yang dikembangkan.

Setelah pembelajaran menggunakan e-modul selesai, peserta didik 

diminta memberikan komentar terhadap media yang dikembangkan. 

Komentar peserta didik menunjukkan tanggapan positif. Secara umum 

peserta didik menyukai e-modul yang dikembangkan karena e-modul 

sangat membantu saat belajar dan menggunakan e-modul sangat 

menyenangkan.
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e.  Penilaian Uji Kelompok Besar

Tahapan penilaian terakhir terhadap penilaian e-modul ialah uji coba 

kelompok besar yang melibatkan empat puluh tiga peserta didik kelas IV

MIN 5 Bandar Lampung, dua puluh lima peserta didik kelas IV MIMA 7 

Labuhan Ratu, dan dua puluh enam peserta didik kelas IV SDN 3 Gunung 

Terang.

Uji kelompok besar di MIN 5 Bandar Lampung. Berdasarkan data 

pada tabel 4.10 diperoleh aspek tampilan dengan presentase skor 92,71%, 

aspek penyajian media dengan presentase skor 92,71%, dan penyajian 

materi  dengan presentase skor 90,46%. Berdasarkan presentase skor 

penilaian diperoleh rata-rata skor 91,96%. Sesuai dengan tabel 4.10 

produk e-modul sangat layak.

Uji kelompok besar di MIMA 7 Labuhan Ratu. Berdasarkan data pada 

tabel 4.11 diperoleh aspek tampilan dengan presentase skor 89,74%, aspek 

penyajian media dengan presentase skor 93,33%, dan penyajian materi  

dengan presentase skor 92,50%. Berdasarkan presentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 91,85%. Sesuai dengan tabel 4.11 produk e-modul 

sangat layak.

Uji kelompok besar di SDN 3 Gunung Terang Berdasarkan data pada 

tabel 4.12 diperoleh aspek tampilan dengan presentase skor 94,13%, aspek 

penyajian media dengan presentase skor 92,53%, dan penyajian materi  
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dengan presentase skor 94,80%. Berdasarkan presentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 93,82%. Sesuai dengan tabel 4.12 produk e-modul 

sangat layak.

Sama seperti pada uji coba sebelumnya. Berdasarkan hasil tanya 

jawab selama proses uji kelompok besar, ketika ditanya mengenai 

pelajaran IPA, hampir semua alasan peserta didik sama, menurut mereka 

mata pelajaran IPA sulit, membuat peserta didik merasa kurang memiliki 

motivasi belajar IPA. Setelah peserta didik belajar menggunakan e-modul 

yang dikembangkan, peserta didik nampak tertarik dan menyukai e-modul 

yang digunakan. 

Nampak antusiasme peserta didik dalam belajar menggunakan e-

modul cukup tinggi. Sesekali peserta didik berbincang dengan teman 

sebangku atau teman di dekat tempat duduknya. Motivasi belajar peserta 

didik tampak meningkat dengan penggunaan e-modul yang 

dikembangkan, komentar peserta didik cukup bervariasi. Namun, secara 

umum peserta didik menyukai e-modul yang dikembangkan. Peserta didik 

mengatakan bahwa belajar menggunakan e-modul lebih menyenangkan 

dibanding dengan buku paket biasa.

Tingginya respon peserta didik pada aspek ini terutama pernyataan 

No. 1 (“Saya senang belajar menggunakan e-modul”) dan item pernyataan 

No. 8 (“Pendekatan saintifik yang digunakan memudahkan saya dalam 
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belajar”), mengidentifikasi peserta didik baik pada ketiga sekolah tersebut

memiliki respon yang baik tentang e-modul dalam pembelajaran IPA. 

Sebagian besar peserta didik memberi respon “sangat baik dan baik”. Hal 

ini menunjukkan bahwa peserta didik lebih menekankan proses 

pembelajaran IPA dengan langkah-langkah saintifik didalamnya. Hal ini 

sejalan dengan penerapan kurikulum 2013, yang menyebutkan  bahwa 

proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik 

akan menyentuh tiga ranah yaitu : afektif, kognitif dan psikomotor. 

Dengan proses pembelajaran yang demikian,  maka terjadi interaksi 

langsung antara pendidik dengan peserta didik (melalui stimulus dan 

respon). Teori ini dikembangkan oleh Thorndike, menurut Thorndike 

proses pembelajaran dilakukan secara perlahan atau bertahap, bukan 

secara tiba-tiba.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Selama proses dari awal pengembangan media pembelajaran hingga 

didapatkan produk final terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat yang di dapatkan oleh peneliti. Faktor-faktor pendukung tersebut 

antara lain :

a. Terkait desain produk yang dikembangkan, masukan dari pembimbing 

akademik sangat membantu.
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b. Media pembelajaran yang dibuat, merupakan media yang menarik 

untuk di kembangkan karena merupakan hal yang baru bagi peneliti.

c. Adanya beberapa media yang dapat dijadikan rujukan dalam 

pembuatan media pembelajaran ini.

Selain faktor-faktor pendukung, peneliti juga mendapatkan faktor-faktor 

penghambat selama proses pengembangan media pembelajaran. Faktor-faktor 

penghambat tersebut antara lain :

a. Kerumitan dalam mendesain e-modul membutuhkan waktu yang 

cukup lama.

b. Inisiatif dalam mencari rujukan ide-ide desain e-modul yang 

dibutuhkan tidak mudah karena sifatnya yang otodidak dalam 

pengerjaannya.

c. Mencari perpaduan antar media yang akan dimasukkan dalam media 

pembelajaran.

3.  Kelemahan dan Kelebihan

Produk final yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah sebuah media pembelajaran berupa e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPA yang 

memiliki kelebihan-kelebihan sebagai media pembelajaran. Kelebihan-

kelebihan tersebut antara lain :
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a. Secara keseluruhan e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik yang dikembangkan memperoleh penilaian 

dengan kriteria “Sangat Layak” untuk semua aspek pembelajaran, 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran 

disekolah.

b. E-Modul yang dikembangkan memberikan wawasan pengetahuan 

baru kepada peserta didik, baik dalam segi materi IPA maupun 

teknologi yang digunakan menggunakan aplikasi kivisoft flipbook 

maker.

c. E-Modul ini berbentuk soft file dan untuk mengakses e-modul dengan 

aplikasi kivisoft flipbook maker ini tidak memerlukan koneksi internet, 

artinya file bisa disimpan, dan tidak tergantung dengan koneksi 

internet. 

d. Penyajian e-modul ini dilengkapi dengan video animasi yang menarik 

sehingga peserta didik tidak mudah jenuh pada saat pembelajaran 

berlangsung.

e. Contoh-contoh yang ditampilkan dalam e-modul berhubungan 

langsung di dalam kehidupan sehari-hari.

Media e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan 

saintifik pada mata pelajaran IPA selain memiliki kelebihan-kelebihan sebagai 
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media pembelajaran juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai media 

pembelajaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

a. E-Modul ini berbentuk soft file tetapi  belum sampai pada tahap 

publish internet, sehingga tidak semua bisa mengakses e-modul 

dengan aplikasi kivisoft flipbook maker ini pada internet yang tersedia.

b. Memerlukan waktu untuk persiapan sebelum memulai pembelajaran 

menggunakan e-modul.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses pada penelitian dan pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV telah 

selesai dilakukan dan dibahas sesuai pada hasil penelitian dan 

pengembangan. Hasil dari penelitian dan pengembangan e-modul materi 

energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI 

kelas IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. E-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik 

pada siswa SD/MI kelas IV dikembangkan melalui 7 tahap yaitu : 

potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk dengan 

menghasilkan e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran mata pelajaran IPA 

dalam bentuk elektronik dengan menggunakan perangkat lunak kvisoft 

flipbook maker yang dapat di operasikan di laptop.

2. E-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan saintifik 

pada siswa SD/MI kelas IV yang dikembangkan telah diujikan melalui 

angket validasi media dengan rata-rata penilaian sebesar 92,91% 

dikategorikan sangat layak, angket validasi materi dengan rata-rata 
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penilaian sebesar 87,62% dikategorikan sangat layak, uji respon 

pendidik dengan rata-rata penilaian sebesar 93,85% dikategorikan 

sangat layak, uji coba skala kecil dengan rata-rata penilaian sebesar 

88% dikategorikan sangat layak, dan uji coba skala besar di tiga 

sekolah yakni : uji coba skala besar di MIN 5 Bandar Lampung dengan 

rata-rata penilaian sebesar 93,82% dikategorikan sangat layak, uji coba 

skala besar di MIMA 7 Labuhan Ratu dengan rata-rata penilaian 

sebesar 91,85% dikategorikan sangat layak, dan uji coba skala besar di 

SDN 3 Gunung Terang dengan rata-rata penilaian sebesar 91,96% 

dikategorikan sangat layak.

B. Saran

Hasil penelitian dan pengembangan e-modul materi energi dan 

perubahannya dengan pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV

maka diajukan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Kepada Pendidik

Agar e-modul materi energi dan perubahannya dengan pendekatan 

saintifik pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media pembelajaran mata 

pelajaran IPA diharapkan dapat digunakan pada proses pembelajaran.
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2. Kepada Peserta Didik

Agar digunakan e-modul materi energi dan perubahannya dengan 

pendekatan saintifik pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran IPA di saat pembelajarannya.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

a. Kembangkan e-modul sebagai media pembelajaran dengan 

memperkaya isinya dan tampilan-tampilan yang bervariatif lagi.

b. Kembangkan e-modul sebagai media pembelajaran dengan materi 

dan pendekatan yang belum dikembangkan.
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