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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan  modul elektronik berbasis Discovery Learning pada 

materi gerak lurus untuk kelas X SMA yang valid dan layak serta untuk mengetahui persepsi siswa terhadap 

modul yang dikembangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model 

pengembangan ADDIE. Penelitian ini melibatkan tahap analyze (analisis), design (desain), develop 

(pengembangan), implement (implementasi), dan evaluate (evaluasi). Subjek ujicoba pada penelitian ini 

adalah kelas X MIA 1 dan kelas X MIA 4 SMA Negeri 10 Kota Jambi. Instrumen yang digunakan adalah 

angket analisis kebutuhan siswa, dokumen observasi, angket validasi ahli serta angket persepsi siswa. Teknik 

analisis data yang berupa skor angket validasi dan angket persepsi siswa dilakukan secara statistik deskriptif 

(mean, median, modus, standar deviasi maksumum dan minimum). Sedangkan analisis data hasil telaah 

dokumen pada saat observasi awal dan saran validator dilakukan secara deskriptif kualitatif (reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi). Modul elektronik yang dikembangkan memiliki format .exe dan 3DP yang 

dapat dijalankan pada komputer. Modul elektronik ini berisi materi dengan tahapan model discovery 

leraning, animasi, video, contoh soal, rangkuman, tes formatif dan kuis interaktif di akhir pembelajaran. 

Keunggulan dari modul elektronik ini yaitu memiliki tampilan yang sederhana dan konsisten, materi yang 

disajikan di dalam modul elektronik mengacu kepada silabus, video yang disajikan di dalam modul 

elektronik ini sederhana dan mudah dimengerti. Adapun kekurangan modul elektronik ini yaitu belum 

terdapat lembar jawaban untuk tes formatif dan tidak memiliki kuis interaktif disetiap kegiatan belajar. 

Modul elektronik ini telah divalidasi oleh validator dan dinyatakan valid dengan skor ahli media 68 dan skor 

ahli materi 42 dengan kategori baik. Hasil analisis persepsi siswa pada penelitian yang telah dilakukan, 

didapat hasil persepsi siswa terhadap aspek desain sampul modul 13,89 (amat baik), desain isi modul 21,69 

(amat baik), desain software modul 12,91 (baik), penyajian modul 3,23 (baik), dan komponen kebahasaan 

13,37 (amat baik). Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Modul Elektronik Berbasis 

Discovery Learning pada Gerak Lurus untuk kelas X SMA layak digunakan dengan kategori baik. Sehingga 

dapat digunakan sebagai salah satu media belajar di sekolah maupun media belajar mandiri di rumah. 

 

Kata Kunci: Modul Elektronik, Discovery Learning, 3D Pageflip Professional,  Gerak Lurus  

 

Pendahuluan 

 

 Perkembangan teknologi informasi telah 

memasuki berbagai sendi kehidupan, termasuk 

dunia pendidikan. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan 

hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. 

Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk 

kegiatan pendidikan, teknologi pendidikan, serta 

media pendidikan diperlukan dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar.  

Pada dasarnya, tujuan proses belajar 

mengajar secara ideal adalah agar materi yang 

dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Dalam 

proses pembelajaran, media pembelajaran 

merupakan komponen terpenting dalam 

pembelajaran. Tersedianya media pembelajaran 

yang relevan akan sangat membantu proses 

belajar mengajar di sekolah. Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

sangatlah penting karena media pembelajaran 

memiliki manfaat yang sangat besar untuk 

memperlancar interaksi guru dengan siswa 

sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif 

dan efisien. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Arsyad (2014), bahwa penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam 

belajar. 

mailto:annisarahim04@gmail.com


2 

 

Media pembelajaran banyak sekali jenis 

dan macamnya. Untuk mendukung pembelajaran 

fisika seperti yang diharapkan, maka diperlukan 

media pembelajaran fisika yang diharapkan dapat 

menjelaskan fenomena fisika yang ada, yang 

mampu menampilkan simulasi-simulasi yang 

interaktif dengan memadukan teks, gambar, 

audio, video dan animasi, sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung lebih menarik dan 

menyenangkan.  

Berdasarkan hasil penyebaran angket ke 

tiga sekolah di  Kota Jambi (SMA Negeri 5 Kota 

Jambi, SMA Negeri 10 Kota Jambi, SMA Negeri 

11 Kota Jambi), diperoleh  informasi bahwa siswa 

masih kesulitan dalam memahami mata pelajaran 

fisika. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang 

menyatakan sebanyak 51,42%  siswa menganggap 

fisika merupakan pelajaran yang sulit dan  

41,90%  siswa menganggap tidak terlalu sulit. 

Untuk mempermudah siswa memahami materi 

fisika perlu didampingi dengan sebuah media 

pembelajaran. Berdasarkan penyebaran angket 

kepada guru fisika di sekolah tersebut, guru 

menjawab telah mempunyai media pembelajaran 

diantaranya yakni: Presentasi Power Point, Video 

Animasi dan E-learning. Hal ini seharusnya dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun 

sebaliknya, dari hasil angket siswa yang 

disebarkan sebanyak 67,64%  siswa menjawab 

bahwa guru tidak menggunakan media 

pembelajaran saat proses belajar mengajar. Hal ini 

membuktikan bahwa kurang optimalnya 

pemanfaatan media pembelajaran. Salah satunya 

di SMA Negeri 10 Kota Jambi ditemui fakta 

masih kurangnya penggunaan media 

pembelajaran oleh guru, guru kebanyakan 

menggunakan buku teks sebagai pedoman dalam 

kegiatan belajar mengajar.  Hal ini tentu saja 

mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus 

diperbaiki.  

Untuk mempermudah mengatasi 

permasalahan ini, maka perlu dilakukan inovasi 

pembelajaran dengan mengembangkan media 

pembelajaran mandiri untuk siswa. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket 

tersebut, diperoleh sebanyak 40% siswa tidak 

mempunyai sumber belajar lain, sebanyak 24,36 

% siswa membutuhkan LKS,  35, 90 % 

membutuhkan modul cetak dan 37,18 % siswa 

membutuhkan modul elektronik sebagai media 

pembelajaran. Dengan demikian, sesuai dengan 

kebutuhan siswa penulis mengembangkan modul 

elektronik sebagai salah satu alternatif untuk 

mempermudah siswa belajar fisika. Modul 

elektronik adalah media pembelajaran yang dapat 

memuat materi pembelajaran yang 

menggabungkan teks, grafik, video, animasi dan 

suara dalam satu modul. Dalam pengembangan ini 

penulis memilih  menggunakan program 3D 

pageflip professional. Modul elektronik ini 

sebelumnya telah dikembangkan oleh Perrianty 

(2016), namun pada pengembangannya belum 

menyertakan kunci jawaban dari tes formatif, 

belum melampirkan glosarium, dan background 

modul yang terlalu penuh sehingga sulit untuk 

membaca materi. Kekurangan ini yang akan 

penulis tambahkan pada modul elektronik yang 

akan dikembangkan dan penulis juga 

mengembangkan lagi dari sisi tampilannya agar 

lebih menarik tetapi mudah untuk dibaca. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan, penulis mengembangkan sebuah 

media pembelajaran yang nantinya dapat 

digunakan oleh guru maupun siswa. Oleh karena 

itu, judul dari pengembangan ini adalah 

“Pengembangan Modul Elektronik berbasis 

Discovery Learning menggunakan 3D Pageflip 

Professional pada Materi Gerak Lurus untuk 

Kelas X SMA”.  

 

Metode Penelitian 

Model Pengembangan 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). 

Model pengembangan yang digunakan adalah 

model ADDIE yaitu singkatan dari analyze 

(analisis), design (desain), develop 

(pengembangan), implement (implementasi), dan 

evaluate (evaluasi) (Branch ,2009). 
 

Prosedur Pengembangan 

 
Gambar 1. Konsep Pengembangan ADDIE 

 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini 

dibatasi hingga tahap develop (pengembangan) 

dengan evaluasi pada level 1 yaitu level persepsi. 

1) Anlyze (analisis)  

Pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan 

yaitu: 

a. Validasi Kesenjangan Kinerja 

Pada tahap analisis kesenjangan kinerja ini 

yang dilakukan adalah validasi permasalahan. 
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Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi di lapangan terkait proses 

pembelajaran pada mata pelajaran fisika.  

b. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Pada tahap ini, dilakukan perumusan tujuan 

pembelajaran dari materi yang terkait berdasarkan 

Silabus K13.  

c. Mengidentifikasi Karakteristik Peserta didik 

Siswa merupakan objek utama dalam proses 

pengembangan ini, karena media pembelajaran ini 

diperuntukkan bagi siswa. Tahapan ini dilakukan 

dengan menyebarkan angket yang ditujukan 

kepada siswa untuk menganalisis kebutuhan 

siswa.  

d. Mengidentifikasi Sumber-sumber yang 

dibutuhkan 

 Tahapan yang keempat dari analisis ini 

adalah mengidentifikasi sumber yang tersedia. 

Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi 

semua jenis sumber yang mendukung proses 

pengembangan dengan menggunakan ADDIE, 

yaitu: 1) Sumber teknologi; 2) Fasilitas 

pembelajaran; 3) Sumber daya manusia.  

e. Menentukan Strategi Pembelajaran yang 

tepat 

Tahapan analisis yang ke lima adalah 

menemukan sistem yang berpotensi. Tujuan dari 

tahapan ini adalah untuk menemukan potensi 

sistem, membuat pertimbangan waktu dan 

manganalisis biaya pengeluaran selama 

pengembangan. 

f. Menyusun Rencana Pengembangan 

Rencana pengembagan ini meliputi: 1) 

menyusun anggota tim, pengembangan 

modul elektronik ini didesain dan 

dikembangkan sendiri oleh peneliti; 2) 

jadwal pengembangan.  

2) Design (desain) 

Berdasarkan hasil analisis, tahap yang 

selanjutnya dilakukan adalah tahap desain atau 

perancangan produk. Tujuan dari tahapan desain 

adalah untuk memverifikasi kebutuhan yang 

dibutuhkan dengan metode pengujian yang tepat.  

Sebelum mebuat rancangan produk, pada tahap ini 

penulis menyiapkan perangkat dan bahan yang 

diperlukan dalam pengembangan, seperti 

membuat ikhtisar materi pembelajaran gerak lurus 

dikaji sesuai dengan panduan kurikulum yang 

berlaku di sekolah saat ini. Selanjutnya, 

pengumpulan background, video, gambar, dan 

tombol adalah dengan cara mengunduh dari 

berbagai sumber yang relevan.  Setelah itu penulis  

membuat desain modul yang akan dikembangkan 

(storyboard). Storyboard merupakan gambaran 

modul elektronik secara keseluruhan yang akan 

dimuat di dalam aplikasi. Storyboard berfungsi 

sebagai panduan seperti peta untuk memudahkan 

proses pembuatan modul elektronik. 

3) Develop (pengembangan) 

a. Membuat Produk Modul Elektronik 

Pada tahap ini produk modul elektronik 

dibuat sesuai dengan format Storyboard yang 

sudah dirancang sebelumnya dengan 

menggunakan 3D Pageflip Professional. 

b. Validasi Ahli Materi dan Ahli Media. 

Proses validasi dilakukan oleh ahli media dan 

ahli materi. Hasilnya berupa saran, komentar, dan 

masukan yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan analisis dan revisi terhadap 

media yang dikembangkan. 

c. Uji Coba Produk  

Pada tahap ini modul yang sudah divalidasi 

diuji cobakan kepada siswa kelas X SMA Negeri 

10 Kota Jambi. Pada tahap ini modul ditampilkan 

di depan kelas dan siswa dibagikan angket untuk 

mengukur dan mengetahui pendapat atau respon 

siswa mengenai modul elektronik untuk 

pembelajaran fisika pada materi gerak lurus.  

 

Subjek Uji Coba 

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji 

coba melibatkan siswa dua kelas di SMA Negeri 

10 Kota Jambi. Yaitu kelas X MIA 1 yang 

berjumlah 35 siswa dan kelas X MIA 4  juga 

berjumlah 20 siswa. Kelas X MIA 4, uji coba 

untuk mengetahui reliabilitas angket. Kelas X 

MIA 1, uji coba untuk mengetahui persepsi siswa 

terhadap modul elektronik yang dikembangkan.  
 

Instrumen Pengumpul Data 

 Penelitian ini memerliukan beberapa data 

yaitu: 

1) Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif pada penelitian ini adalah 

penilaian validator dalam memvalidasi 

produk dan data penilaian persepsi siswa, 

maka instrumen yang digunakan adalah 

angket validasi ahli dan angket persepsi 

siswa. 
 

2) Data Kualitatif 

 Data kualitatif pada penelitian ini adalah 

analisis permasalahan yang terjadi di lapangan, 

proses pembuatan produk serta isi angket yang 

berupa saran dan perbaikan dalam 

mengembangkan modul elektronik, maka 
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instrumen yang digunakan adalah: dokumen 

observasi dan angket validasi. 

 

Analisis Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel maka dalam pengumpulan data, 

diharapkan menggunakan instrumen yang valid 

dan reliabel. Hal ini berarti instrumen yang 

digunakan telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

1) Pengujian Validitas Instrumen 

Validitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah validitas logis. Validitas logis sebuah 

instrumen menunjukkan instrumen tersebut telah 

memenuhi persyaratan berdasarkan hasil 

penalaran. Hal ini dikarenakan instrumen tersebut 

dirancang baik sesuai dengan teori dan ketentuan 

yang ada, maka selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahli. 

2) Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel berarti alat ukur yang 

digunakan mendatangkan hasil yang sama pada 

setiap pengukuran yang dilakukan. Teknik 

reliabilitas yang digunakan adalah teknik Alfa 

Cronbach. Menurut Arikunto (2014) Pengujian 

reliabilitas dengan teknik Alfa Cronbach 

dilakukan untuk jenis data interval/essay. 

Rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach : 

 

    
 

     
 {   

∑  
   

  
    }                         (1)  

 
dengan: 

k   = banyak butir pertanyaan atau    

banyaknya soal 

∑  
     = jumlah varians butir 

  
     = varians total 

 

Koefisien reliabilitas tes berkisar antara 0,00-1,00 

dengan perincian korelasi: 

 

Tabel 1. Kategori Reliabilitas 
Kategori Reabilitas Keterangan 

0,81< r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,61< r ≤ 0,80 Tinggi 

0,41< r ≤ 0,60 Sedang 

0,21< r ≤ 0,40 Rendah 

0,00< r ≤ 0,20 Sangat Rendah 

                         Sumber: (Arikunto, 2014) 

Teknik Analisis Data 

1) Analisis Data Kuantitatif 
Analisis data kuantitatif dilakukan secara 

statistik deskriptif (mean, median, modus, standar 

deviasi maksimum dan minimum). Instrumen 

angket persepsi siswa menggunakan  skala likert 

berbentuk ceklis dengam skala empat. 

Hasil skor responden ini dinyatakan dengan: 

 ̅  
∑ 

 
                   (2) 

dengan: 

 ̅ = Mean rata-rata  

∑X = Jumlah nilai 

N = Jumlah responden 

Sehinga presepsi siswa dapat diperoleh 

dengan mengubah skor rata-rata menjadi empat 

kriteria yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Pedoman Kriteria Skor 

Rentang skor Kriteria 

Mi + 1,5 SDi  ≤    ̅   ≤  Mi + 3,0 SDi 
Amat 

Baik 

Mi + 0 SDi    ≤    ̅   ≤  Mi + 1,5 SDi Baik 

Mi - 1,5 SDi  ≤    ̅   ≤  Mi + 0 SDi Cukup 

Mi - 3,0 SDi  ≤    ̅   ≤  Mi - 1,5 SDi Kurang 

        (sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2010) 
 

Tabel di atas diturunkan dari kurva normal 

terhadap skala likert 

 
Gambar 2. Kurva normal 

Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2010 

 

Dimana:  

Mi  =   
 

 
  (skor maks + skor min)   

SDi  =  
 

 
  (skor maks – skor min)  

2) Analisis Data Kualitatif 
Analisis data kualitatif dilakukan secara 

deskriptif kualitatif (reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi). Analisis data ini di jadikan 

sebagai pedoman untuk merevisi produk 

pengembangan media pembelajaran berupa 

modul elektronik fisika. 
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Hasil dan Pembahasan 
Hasil Pengembangan 
1) Analyze (Analisis) 

Pada tahap analisis ini, dilakukan studi 

pendahuluan berupa penyebaran angket kepada 

siswa dan guru fisika di sekolah untuk 

mengumpulkan data terkait masalah yang hadapai 

oleh siswa. 

a. Validasi Kesenjangan Kinerja 

Pada tahap analisis kesenjangan kinerja ini 

yang dilakukan adalah validasi permasalahan. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi di lapangan terkait proses 

pembelajaran pada mata pelajaran fisika. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 

permasalahan utama yang tervalidasi adalah 

dibutuhkannya media pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

 

b. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Pada tahap ini, dilakukan perumusan tujuan 

pembelajaran dari materi yang terkait. Pada tahap 

ini dikemukakan dasar pemilihan materi yakni, 

pada materi gerak lurus. Materi ini dipilih 

berdasarkan hasil angket yang ditujukan kepada 

siswa, 69,52% siswa menyatakan bahwa materi 

fisika yang sulit dipahami adalah materi 

kinematika gerak yang meliputi: gerak lurus, 

gerak parabola dan gerak melingkar. Sehingga 

peneliti menetapkan materi yang akan di buat 

media adalah gerak lurus. Berdasarkan Silabus 

K13 pada materi gerak lurus diperoleh tujuan 

pembelajaran sebagai berikut: 1) siswa mampu 

membedakan gerak lurus dengan kecepatan tetap 

dan gerak lurus dengan percepatan tetap; 2) siswa 

mampu menganalisis besaran-besaran fisika pada 

gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak 

lurus dengan percepatan kosntan; 3) siswa 

mampu mempresentasikan hasil percobaan benda 

yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan 

bergerak lurus dengan percepatan tetap dalam 

bentuk grafik. Tujuan pembelajaran tersebebut 

menjadi pedoman dalam penyusunan materi pada 

media pembelajaran ini. 

 

c. Mengidentifikasi Karakteristik Peserta didik 

Siswa merupakan objek utama dalam proses 

pengembangan ini, karena media pembelajaran ini 

diperuntukkan bagi siswa. Tahapan ini dilakukan 

dengan menyebarkan angket yang ditujukan 

kepada siswa untuk menganalisis kebutuhan 

siswa. Berdasarkan hasil angket yang disebarkan 

siswa membutuhkan media pembelajaran 

tambahan untuk menunjang kegiatan belajar 

fisika. Media pembelaran yang dibutuhkan adalah 

media pembelajaran yang menarik dan mudah 

dipahami sehingga dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep fisika. 

 

d. Mengidentifikasi Sumber-sumber yang 

dibutuhkan 

Sumber teknologi yang digunakan dalam 

mengembangkan media pembelajaran ini berupa 

software Microsoft Office Word dan  3d Pageflip 

professional. Selanjutnya adalah fasilitas 

pembelajaran, merupakan fasilitas yang 

mendukung dalam proses pengembangan ini 

diantaranya kelas yang meliputi siswa dan 

proyektor. Terakhir, sumber daya manusia yang 

mendukung selama proses pengembangan disini 

adalah guru mata pelajaran fisika. Pada tahap ini 

guru diberikan angket untuk mendapatkan analisis 

kebutuhan guru akan media pembelajaran seperti 

apa yang dibutuhkan. 

 

e. Menentukan Strategi Pembelajaran yang 

tepat 

Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 1) mengidentifikasi produk 

yang akan dikembangkan, dalam hal ini adalah 

modul elektronik fisika; 2) pertimbangan waktu, 

yaitu memperhitungkan lamanya mengembangkan 

modul elektronik, yang pada awalnya 

direncanakan modul akan selesai dikembangkan 

selama dua bulan namun pada pelaksanaannya 

proses pengembangan ini selesai selama empat 

bulan; 3) analisis biaya, yaitu memperhitungkan 

biaya setiap fase ADDIE dan biaya keseluruhan 

selama proses pengembangan. 

f. Menyusun Rencana Pengembangan 

Rencana pengembagan ini meliputi: 1) 

menyusun anggota tim, pengembangan modul 

elektronik ini didesain dan dikembangkan sendiri 

oleh peneliti; 2) jadwal pengembangan, rencana 

pengembangan yang disusun oleh peneliti dimulai 

dari prasurvei ke sekolah-sekolah, menentukan 

masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, 

mengumpulkan bahan yang diperlukan, 

pembuatan storyboard, pembuatan desain modul 

elektronik, validasi modul yang meliputi validasi 

materi dan validasi media serta uji coba produk. 

2) Design (Desain) 

Berdasarkan hasil analisis, tahap yang 

selanjutnya dilakukan adalah tahap desain atau 

perancangan produk. Ada beberapa perangkat dan 

bahan yang penulis siapkan sebelum merancang 

modul elektronik, yaitu silabus mata pelajaran 

fisika SMA kelas X dan program semsester mata 

pelajaran fisika di sekolah.  

Setelah mengumpulkan bahan yang 

diperlukan, selanjutnya adalah melakukan desain 
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pembuatan modul berdasarkan rancangan yang 

telah dibuat di storyboard yang hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Halaman Cover 

 

 
 

 

b. Halaman Daftar Isi 

 

 
 
c. Halaman Peta Konsep 

 

 

 

d. Halaman Uraian Materi  
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e. Halaman Glosarium 

 

 
 

3) Develop (Pengembangan) 

Proses yang dilakukan pada tahapan 

pengembangan adalah pembuatan dan validasi. 

Tahap pembuatan, yang dilakukan adalah 

menjadikan rancangan-rancangan yang telah 

didesain tersebut menjadi sebuah multimedia yang 

siap digunakan. Hasil rancangan tersebut 

dikerjakan dengan aplikasi 3D Pageflip 

Professional.  

Setelah rancangan selesai dikerjakan, 

modul elektronik selanjutkan divalidasi. Jenis 

validasi yang dilakukan yaitu validasi oleh ahli 

media dan validasi oleh ahli materi. Adapun yang 

menjadi validator dalam tahap validasi modul 

elektronik ini adalah dua orang dosen Pendidikan 

Fisika Universitas Jambi. Untuk menghasilkan 

modul yang layak, proses validasi ini dilakukan 

hingga beberapa tahap sampai validator 

menyatakan bahwa modul elektronik layak 

digunakan tanpa revisi.  

1. Validasi Media 

Pada validasi tahap I validator menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Menggunkan kalimat yang efektif, 

konsisten dalam penggunaan jenis font 

huruf dan memperbesar ukuran tulisan. 

b. Mengganti peta konsep yang lebih 

menarik lagi 

c. Memperbaiki video dan animasi sesuai 

dengan materi 

d. Memperbesar ukuran gambar dan 

memberi keterangan disetiap gambar. 
 

Pada validasi tahap II validator masih 

menyarankan untuk memperbaiki bebrapa hal 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan warna yang konsisten 

disetiap halaman 

b. Memperbaiki kembali animasi dan video 

pembelajaran 

c. Mengganti warna pada peta konsep 

d. Mengganti warna dan ukuran tulisan pada 

kotak input text. 
 

Pada validasi tahap III validator ahli media 

rata-rata menceklis nilai 3 dengan kriteria 

penilaian baik, sehingga tidak ada saran dan 

perbaikan pada modul elektronik. 

 
2. Validasi Materi 

 Pada validasi materi tahap I, validator 

menyarankan beberapa hal yaitu: 

a. Menyesuaikan materi dengan silabus K13 

b. Menggunakan satuan dan notasi simbol 

yang konsisten 

c. Tahap-tahap discovery learning harus 

disesuaikan dengan materi gerak lurus. 

d. Materi yang disajikan dibuat lebih 

sederhana agar mudah dipahami 
 

 Pada validasi tahap II validator masih 

menyarankan untuk memperbaiki beberapa hal 

yaitu: 

a. Memperbaiki tahap-tahap discovery 

learning  

b. Memperbaiki turunan rumus pada modul 

c. Memperbaiki animasi pada modul 

d. Menyesuaikan gambar dqn grafik yang 

diguakan dengan materi 
 

Pada validasi tahap III validator ahli materi 

rata-rata menceklis nilai 3 dengan kriteria 

penilaian baik, sehingga tidak ada saran dan 

perbaikan pada modul elektronik. 

Hasil Uji Coba 

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba 

produk ke sekolah. Adapun sekolah yang dipilih 

sebagai tempat uji coba adalah SMA Negeri 10 

Kota Jambi yang dilaksanakan pada kelas X MIA 

1 dan X MI 4. Pada uji coba pertama dilakukan di 

kelas X MIA 4, dimana data yang diperoleh 

digunakan untuk mengukur reliabilitas angket 

yang digunakan. Sebelum dilakukan uji 

reliabilitas terhadap angket, angket harus 

memiliki validatas terlebih dahulu. Validitas yang 

digunakan adalah validitas logis, angket disusun 

berdasarkan kisi-kisi yang dikonsultasikan dengan 

ahli sehingga instrumen itu dicapai sesuai dengan 

validitas yang dikehendaki.  

Uji reliabilitas ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Alfa Cronbach. Dari 

perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut 

diperoleh nilai Reliabilitas sebesar r11 = 0,7850. 



8 

 

Selanjutnya, uji reliabilitas juga dihitung 

menggunakan software SPSS Statistics 17.0 

dengan hasil reliabilitas 0,788. Hasil kedua 

analisis ini menghasilkan nilai yang mendekati 

sama yaitu reliabilitas dengan kategori tinggi. 

Maka dapat disimpulkan angket penelitian dapat 

digunakan untuk mengambil data terhadap 

persepsi modul yang telah dikembangkan. 

Uji coba kedua dilakukan di kelas X MIA 1, 

dimana data yang diperoleh digunakan untuk 

melihat persepsi siswa terhadap modul elektronik 

yang dikembangkan.  

Berdasarkan angket persepsi siswa 

didapatkan hasil data sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Persepsi siswa terhadap media 

pembelajaran 

No Aspek Penilaian Rata-

Rata 

Kriteria 

1. Desain Sampul 

Modul 

13,89 Amat Baik 

2. Desain Isi Modul 21,69 Amat Baik  

3. Desain Software 

Modul 

12,91 Baik  

4. Komponen 

Penyajian 

3,23 Baik 

5. Aspek Kebahasaan 13,37 Amat Baik 

 

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 3 

dapat disimpulkan bahwa modul elektronik yang 

telah dikembangkan dapat dikategorikan memiliki 

kelayakan yang sangat baik sehingga modul 

elektronik sudah layak digunakan sebagai alat 

bantu pembelajaran untuk guru dan siswa 

khususnya SMA kelas X dalam materi gerak 

lurus. 

 

Kajian Produk Akhir 

Modul elektronik yang dihasilkan memiliki 

format .exe dan 3DP yang dapat dijalankan pada 

komputer. Modul elektronik ini berisi materi, 

animasi, video, contoh soal, rangkuman, tes 

formatif dan kuis interaktif di akhir pembelajaran. 

 

Adapun tampilan dari modul elektronik yang 

telah dikembangkan adalah sebagai berikut: 

 

1.  Materi pada modul ini adalah materi gerak 

lurus yang disajikan dengan tahapan-tahapan 

dari model discovery learning.  

 
 

 
 

 
 
 

2. Video dan animasi pada modul ini disajikan 

dengan efek 3D dan dilengkapi dengan 

penjelasan pada tiap-tiap animasi.  
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3. Contoh soal pada materi ini disajikan dengan 

tahapan penyelesaian yang lengkap.  
 

 
 

 
4. Tes formatif pada modul ini berisikan 3 butir 

soal pada tiap kegiatan belajar lengkap 

dengan kunci jawabannya pada bab penutup 

modul.  
 

 
 

Dengan mengklik tulisan tes formatif 1 akan 

muncul soal tes formatif. 

 

Tampilan kunci jawaban tes formatif 

 

 
 

 

5. Kuis interaktif pada modul ini berisikan 10 

soal gabungan dari kegiatan belajar 1 sampai 

pada kegiatan belajar 4 dengan koreksi 

jawaban otomatis pada akhir jawaban 

disertakan dengan nilai yang diperoleh.  
 

 
 

Koreksi jawaban otomatis pada akhir kuis 

interaktif 

 
 

 

6. Glosarium 
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7. Profil Pengembang 

 

 
 

Keunggulan dari modul elektronik ini yaitu 

modul elektronik disusun dengan tampilan yang 

sederhana dan konsisten sehingga memudahkan 

penggunaan di dalam mempelajari modul, materi 

yang disajikan di dalam modul elektronik 

mengacu kepada silabus sehingga dapat 

membantu siswa didalam mencapai kompetensi 

yang diharapkan pada pelajaran fisika, video yang 

disajikan di dalam modul elektronik ini sederhana 

dan mudah dimengerti sehingga dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pada modul, serta 

kuis interaktif yang disajikan pada modul 

elektronik ini langsung disertakan nilai hasil 

jawaban siswa sehingga siswa langsung dapat 

mengukur pencapaian hasil belajar siswa.  

Adapun kekurangan modul elektronik ini 

yaitu belum terdapat lembar jawaban untuk tes 

formatif dan tidak memiliki kuis interaktif 

disetiap kegiatan belajar. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengembangan dan uji 

coba yang telah dilakukan, maka dihasilkanlah 

modul elektronik berbasis discovery learning 

dengan menggunakan 3d pageflip professional 

pada materi gerak lurus untuk kelas X SMA yang 

valid dan layak digunakan dengan proses 

beberapa kali revisi yang telah dilakukan sesuai 

dengan saran dari validator. Produk akhir yang 

dihasilkan memiliki format .exe dan 3DP yang 

dapat dijalankan pada komputer. Modul 

elektronik ini berisi materi dengan tahapan model 

discovery leraning, animasi, video, contoh soal, 

rangkuman dan tes formatif dan kuis interaktif di 

akhir pembelajaran. Keunggulan dari modul 

elektronik ini yaitu memiliki tampilan yang 

sederhana dan konsisten, materi yang disajikan di 

dalam modul elektronik mengacu kepada silabus, 

video yang disajikan di dalam modul elektronik 

ini sederhana dan mudah dimengerti, dan kuis 

interaktif yang disajikan pada modul elektronik 

ini langsung disertakan nilai hasil jawaban siswa. 

Sehingga dengan menggunakan modul elektronik 

ini siswa dapat mempelajari materi dengan mudah 

dan membantu siswa dalam mencapai kompetensi 

yang diharapkan.  Adapun kekurangan modul 

elektronik ini yaitu belum terdapat lembar 

jawaban untuk tes formatif dan tidak memiliki 

kuis interaktif disetiap kegiatan belajar. 

Dari uji coba yang telah dilakukan, didapat 

hasil persepsi siswa terhadap aspek desain sampul 

modul 13,89 (Amat baik), desain isi modul 21,69 

(Amat baik), desain software modul 19,21 (Baik), 

penyajian modul 3,23 (Baik), dan komponen 

kebahasaan 13,37 (Amat baik). Dari keempat 

aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Modul 

Elektronik Berbasis Discovery Learning pada 

Gerak Lurus untuk kelas X SMA layak digunakan 

dengan kategori baik. Sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu media belajar di sekolah 

maupun media belajar mandiri di rumah. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh 

di atas, maka penulis menyarankan beberapa 

hal: 

1. Untuk pengembangan modul elektronik 

selanjutnya, diharapkan dapat 

melengkapi modul yang telah 

dikembangkan dengan menambahkan 

lembar jawaban untuk setiap tes formatif 

dan kuis interaktif disetiap kegiatan 

belajar. 

2. Modul elektronik berbasis discovery 

learning ini perlu diuji cobakan dalam 

kegiatan belajar mengajar, untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh 

penggunaan modul elektronik terhadap 

hasil belajar. 
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