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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain e-modul pada materi model Atom Hidrogen, 

mengetahui hasil desain dan mengetahui persepsi mahasiswa terhadap e-modul model Atom Hidrogen 

yang telah dikembangkan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan R&D oleh Borg dan Gall. Tahapan yang ada pada model pengembangan R&D adalah 

potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba produk, 

revisi produk dan produk akhir. Instrumen yang digunakan adalah angket validasi media dan materi 

serta angket persepsi mahasiswa. Teknik analisis data menggunakan rumus modifikasi skala likert 

menjadi 4 kriteria penilaian. E-modul berekstensi .exe dan memuat gambar, video, animasi dan 

simulasi. E-modul yang dikembangkan memiliki struktur berupa materi secara lengkap, contoh soal, 

latihan soal, rangkuman, tes formatif dan umpan balik. Hasil validasi ahli media dan materi masing-

masing sebesar 40 dan 40 dengan kategori amat baik. Hasil analisis persepsi mahasiswa diperoleh skor 

rata-rata indikator keseluruhan adalah 49,33 yang dikategorikan amat baik. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-modul 

dapat digunakan sebagai bahan ajar mandiri mahasiswa.   
 

Kata kunci: E-Modul, Model Atom Hidrogen, Fisika Atom 
 

 

1 PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi terus mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Teknologi informasi dan 

komunikasi ini sangat membantu 

kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang 

antara lain dalam bidang bisnis, pemerintahan, 

sosial dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi semakin banyak 

digunakan dalam dunia pendidikan.  

Pembelajaran dengan menggunakan 

media berbasis teknologi ini sangat penting 

dipelajari maupun dikembangkan oleh pelaku 

proses pembelajaran itu sendiri yaitu dosen dan 

mahasiswa. Hal ini sejalan dengan proses 

pembelajaran di perguruan tinggi dimana 

mahasiswa dituntut untuk dapat belajar mandiri. 

Proses agar mahasiswa dapat belajar mandiri 

tidak lepas dari peran dosen sebagai fasilitator 

dalam perkuliahan. Mahasiswa juga dapat 

belajar mandiri di rumah dengan menggunakan 

sumber belajar berupa buku cetak dan modul 

cetak. Kendala yang mungkin muncul adalah 

mahasiswa kurang dalam memahami materi 

dan materi yang ada belum sesuai kebutuhan 

mahasiswa.  

Hal ini terjadi karena materi yang ada 

belum sesuai kompetensi yang diharapkan dari 

universitas sehingga perlu disesuaikan dengan 

kompetensi yang terdapat pada rencana 

pembelajaran semester (RPS) Fisika Atom dan 

Inti dari universitas. Selain itu, materi yang 

dipelajari termasuk materi yang kejadiannya 

belum dapat diamati langsung dikarenakan 
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dalam skala mikroskopis sehingga diperlukan 

bantuan animasi maupun simulasi agar materi 

lebih mudah dipahami. 

Berdasarkan kedua paparan di atas, 

diperlukan pengembangan modul pembelajaran 

yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran 

universitas dan memuat animasi maupun 

simulasi. Agar memuat animasi dan simulasi, 

modul tersebut harus dikembangkan menjadi 

modul lektronik atau sering disebut e-modul.  

Dalam pembuatan e-modul, diperlukan 

aplikasi komputer yang dapat menggabungkan 

teks bacaan dengan berbagai media (seperti 

musik, animasi, video, flash) menjadi satu 

kesatuan utuh. Salah satu aplikasi tersebut 

adalah 3D Pageflip Professional, yang 

merupakan aplikasi untuk membuat flipping 

book yang mudah digunakan mengubah file 

.pdf, .docx, maupun .pptx menjadi buku digital 

dengan efek tiga dimensi seperti membolak-

balik buku asli. Penggunaan 3D Pageflip 

diharapkan dapat mendukung tujuan dibuatnya 

e-modul yaitu membuat mahasiswa dapat 

belajar mandiri dan menemukan sendiri konsep 

dari materi yang diajarkan dengan bantuan 

multimedia, khususnya animasi dan simulasi.  

 

Menurut Asyhar (2010), langkah-langkah 

dalam proses penyusunan modul sebagai 

berikut : 

1. Analisis Kebutuhan Modul, dapat 

dilakukan langkah-langkah berikut : 

a. Menetapkan kompetensi yang telah 

dirumuskan pada rencana 

pembelajaran semester (RPS). 

b. Mengidentifikasi dan menentukan 

ruang lingkup unit kompetensi atau 

bagian dari kompetensi utama. 

c. Mengidentifikasi dan menentukan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dipersyaratkan. 

d. Menentukan judul modul yang akan 

disusun. 

2. Penyusunan Naskah/Draft Modul 

Tahap ini sesungguhnya merupakan 

kegiatan pemilihan, penyusunan dan 

pengorganisasian materi pembelajaran, 

yaitu mencakup judul media, judul bab, 

sub bab, materi pembelajaran yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang perlu dikuasai oleh 

mahasiswa dan daftar pustaka. 

3. Uji Coba 

Uji coba terhadap mahasiswa dalam 

kelompok terbatas, misalnya 5-10 orang 

mahasiswa. Uji coba ini dilakukan 

untuk mengetahui keterlaksanaan dan 

manfaat serta efektivitas penggunaan 

media dalam pembelajaran. Uji coba 

kedua dilaksanakan pada kelompok 

mahasiswa yang lebih besar (satu kelas). 

Tujuan dari uji coba dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam memahami media dan untuk 

mengetahui efisiensi waktu belajar 

menggunakan media pembelajaran yang 

akan diproduksi. 

4. Validasi 

Validasi modul bertujuan untuk 

memperoleh pengakuan atau 

pengesahan kesesuaian modul dengan 

kebutuhan sehingga modul tersebut 

layak dan cocok digunakan dalam 

pembelajaran. Validasi modul meliputi: 

isi materi atau substansi modul, 

penggunaan bahasa, penggunaan 

metode instruksional, serta kemenarikan 

tampilan modul. 

5. Revisi dan Produksi 

Masukan-masukan yang diperoleh dari 

pengamat dan pendapat para mahasiswa 

merupakan hal yang sangat bernilai bagi 

pengembang modul karena dengan 

masukan-masukan tersebut dilakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap media 

yang dibuat. 

 

 

2 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah metode penelitian dan 

pengembangan yang dikemukakan oleh 

Borg dan Gall. Metode penelitian dan 

pengembangan Borg dan Gall merupakan 

salah satu model pengembangan 

prosedural. Setyosari (2010) menjelaskan 
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bahwa, “Model prosedural adalah model 

deskriptif yang menggambarkan alur atau 

langkah-langkah prosedural yang harus 

diikuti untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu”. Pada umumnya penelitian model 

ini memiliki tiga tahapan dasar, yaitu tahap 

awal (persiapan), tahap pembuatan 

(pengembangan), dan tahap evaluasi. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan, 

penulis memutuskan untuk mengambil 

tahapan-tahapan metode penelitian dan 

pengembangan, menurut Sugiyono (2014) 

hanya sampai tahap 7. Penulis juga 

melakukan beberapa penyesuaian dengan 

kondisi dan kebutuhan dari mahasiswa 

dalam mengadaptasi proses dari 

pengembangan produk pendidikan berupa 

e-modul yang akan dibuat. Walaupun 

hanya melakukan 7 tahapan, proses ini 

tetap melakukan tahapan dasar dari metode 

penelitian dan pengembangan, yaitu 

analisis kebutuhan, campur tangan ahli 

untuk memvalidasi produk, dan ujicoba 

produk untuk mengetahui respon 

mahasiswa terhadap produk yang 

dikembangkan. Sehingga tahapannya 

menjadi: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode 

Research and Development (R&D) 

berdasarkan modifikasi dari tahapan 

menurut Sugiyono (2014)  

 

Berdasarkan gambar di atas, dapat 

diberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Potensi dan masalah  

Tahapan mengenai potensi atau 

masalah adalah sebagai berikut: 

a. Analisis kebutuhan dilakukan dengan 

cara observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui 

potensi yang ada. Sedangkan 

wawancara yang dilakukan terhadap 

mahasiswa semester VI untuk 

menemukan masalah yang dihadapi 

selama pembelajaran.  

b. Kajian pustaka dilakukan dengan 

mengkaji literatur penelitian dan 

sumber pendukung untuk penelitian. 

Literatur penelitian dapat berupa 

penelitian terdahulu, buku Fisika Atom 

dan inti, bahan ajar cetak yang telah 

dikembangkan, dan sebagainya. 

2. Mengumpulkan informasi 

Setelah mendapatkan potensi dan 

masalah yang ada, maka diperlukan 

pengumpulan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan 

produk yang diharapkan dapat mengatasi 

masalah dan menggali potensi yang dimiliki 

mahasiswa. Tahapan ini meliputi 

perencanaan tujuan produk, target dari 

penggunaan produk, dan penjelasan 

penggunaan produk. 

3. Desain produk  

Berbagai informasi dan perencanaan 

yang telah dilakukan sebelumnya, 

dituangkan ke dalam desain dan pembuatan 

produk yang akan digunakan. Tahap ini 

merupakan tahapan untuk menciptakan 

bentuk awal dari produk e-modul yang akan 

dikembangkan. Desain awal ini yang 

nantinya dapat divalidasi dan diujicoba. 

4. Validasi desain 

Validasi produk e-modul dapat 

dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Validasi yang 

dilakukan oleh validator media dan materi. 

Desain produk yang telah dibuat dicermati, 

dinilai dan dievaluasi oleh pakar. 

5. Perbaikan desain  

Langkah selanjutnya setelah validasi 

selesai dilakukan adalah melakukan 

perbaikan e-modul sesuai dengan 

saran/masukan dari validator dan selanjutnya 

divalidasi lagi. Revisi terus dilakukan hingga 

tidak ada perbaikan yang disarankan oleh 

(Diadaptasi dari Sugiyono, 2014) 
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validator, sehingga ini berarti e-modul telah 

dapat digunakan. 

6. Uji coba produk  

Setelah desain produk mengalami 

validasi dan revisi, produk tersebut dapat 

dibuat menjadi bentuk awal yang akan 

diujicoba, atau biasa disebut prototipe. Salah 

satu bentuk pengujian dapat dilakukan 

dengan pengambilan data persepsi 

mahasiswa untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan mahasiswa terhadap media yang 

dikembangkan. 

7. Revisi produk dan produk akhir  

Hasil dari pengujian e-modul pada 

mahasiswa di tahap sebelumnya, 

menentukan hal apa saja yang perlu direvisi 

dari produk. Revisi dilakukan jika ujicoba 

yang dilakukan sebelumnya menemukan 

kekurangan, salah satunya jika hasil 

pengujian e-modul kurang memenuhi tujuan 

utama dari pembuatan e-modul. Setelah 

dilakukan revisi, maka produk dapat dibuat 

bentuk akhirnya yang dapat digunakan 

mahasiswa. 

  

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengembangan 

Pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan dengan metode research and 

development yang diadaptasikan dari Borg 

dan Gall menghasilkan sebuah media 

pembelajaran berbentuk e-modul dengan 

menggunakan software 3D Pageflip 

Professional untuk materi model Atom 

Hidrogen. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil 

pengembangan yang akan dideskripsikan 

sebagai berikut ini. 

4.1.1. Uji coba produk  

Tahap uji coba e-modul 

dilakukan terhadap kelompok kecil yaitu 

12 mahasiswa responden. Dalam 

penelitian ini, uji coba dilakukan pada 

mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika 

Fakultas KIP, Universitas Jambi yang 

sedang mengontrak Mata Kuliah Fisika 

Atom dan Inti. Tujuan uji coba ini untuk 

melihat sejauh mana persepsi yang 

dihasilkan.  

1. Hasil Analisis Persepsi Mahasiswa 

Berdasarkan pelaksanaan uji coba 

e-modul diperoleh data kategori persepsi 

mahasiswa. Keseluruhan data dan 

analisis yang didapatkan dapat dilihat 

pada lampiran 12. Hasil dari analisis 

tersebut dijelaskan di bawah ini. 

Berdasarkan rumusan modifikasi 

model skala likert menjadi 4 kriteria, 

maka didapat penilaian dalam skala 

likert dengan kriteria terhadap rata-rata 

total persepsi, indikator tampilan e-

modul, penyajian materi dalam e-modul 

dan kebermanfaatan e-modul. 

Tabel 4.12 Kriteria total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari tabulasi persepsi 

mahasiswa yang didapatkaan 

dibandingkan dengan masing-masing 

kolom di atas, maka didapatkan kriteria 

e-modul yang dikembangkan 

berdasarkan rata-rata total persepsi dan 

berdasarkan masing-masing indikator. 

Data kategori tingkat persepsi 
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mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.16 

di bawah ini. (lebih lengkapny 
 

Tabel 4.16 Analisis hasil angket persepsi 

mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 4.16 diketahui bahwa 

persepsi terhadap e-modul dinyatakan 

amat baik secara total semua persepsi 

dan setiap indikator penilaian oleh 

mahasiswa. Analisis tampilan e-modul 

dengan 5 item yaitu kejelasan teks, 

kesesuaian ukuran multimedia, 

kejelasan warna, kualitas tampilan 

multimedia serta kemenarikan 

multimedia dinyatakan amat baik. 

Penyajian materi dengan 6 item yaitu 

kemudahan memahami materi, 

kejelasan urutan materi, kalimat yang 

digunakan sederhana, bahasa yang 

komunikatif, kesesuaian contoh dengan 

materi serta kesesuaian multimedia 

dengan materi dinyatakan amat baik. 

Sedangkan indikator tentang 

kebermanfaatan e-modul dengan 4 item 

yaitu kemudahan penggunaan, 

membantu memahami materi, 

ketertarikan menggunakan e-modul dan 

peningkatan motivasi belajar dinyatakan 

amat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

e-modul layak digunakan dalam 

pembelajaran pada materi model Atom 

Hidrogen. Hasil dari pengujian e-modul 

pada mahasiswa di tahap sebelumnya, 

menentukan hal apa saja yang perlu 

direvisi dari produk. Dari masukan yang 

diberikan dilakukan revisi. Maka produk 

dapat dibuat bentuk akhirnya dalam hal 

ini masih berupa prototype yang telah 

dikembangkan terbatas di tempat 

penelitian berlangsung, yaitu Program 

Studi Pendidikan Fisika Universitas 

Jambi. 
 

4.1. Pembahasan   

Dalam penelitian pengembangan, untuk 

memperoleh hasil pengembangan yang 

berkualitas diperlukan penilaian. Untuk 

menentukan kualitas hasil pengembangan 

diperlukan penilaian validitas dan persepsi 

produk yang ditinjau dari beberapa aspek pada 

setiap tahap penilaian. Pada tahap ini produk 

yang dikembangkan adalah e-modul. 

Pembahasan mengenai validitas dan persepsi 

produk yang dikembangkan dideskripsikan 

sebagai berikut ini. 

4.2.1. Validasi E-modul 

Penilaian e-modul ini dilakukan 

dengan menggunakan lembar penilaian 

yang sudah dibuat bersama dosen 

pembimbing yang diharapkan lembar 

penilaian telah tervalidasi. Lembar validasi 

materi dan media yang telah dibuat 

digunakan untuk memvalidasi materi dan 

media yang telah dikembangkan dalam e-

modul. Data validasi e-modul pada materi 

model Atom Hidrogen diperoleh dari 

penilaian 3 orang dosen Prodi Pendidikan 

Fisika Fakultas KIP, Universitas Jambi. 

Validator memberi nilai valid karena e-

modul yang dikembangkan penulis sudah 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan alat 

penilaiannya (lembar validasi).  E-modul 

yang dikembangkan sudah disusun 

berdasarkan indikator pencapaian 

kompetensi yang dikembangkan. Seperti 

yang disampaikan Arikunto (2013) bahwa 

suatu produk dikatakan valid jika produk 

tersebut dapat menunjukkan suatu kondisi 

yang sudah sesuai dengan isi dan 

konstruknya. Van den Akker (1999) juga 

menyatakan bahwa validitas mengacu pada 

tingkat desain yang didasarkan pada 
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pengetahuan (validitas isi) dan berbagai 

macam komponen yang berkaitan satu 

dengan yang lainnya (validitas konstruk). 

Dengan kata lain, suatu produk dikatakan 

valid apabila isi produk tersebut sesuai 

dengan teori dan materi yang dipelajari 

atau komponen-komponen produk tersebut 

harus konsisten dan saling berhubungan 

satu sama lain.  

4.2.2. Persepsi E-modul 

Berdasarkan data penilaian dan 

pengolahan data instrumen persepsi dari 

angket persepsi mahasiswa didapatkan 

Tampilan E-modul, Penyajian Materi 

dalam E-modul dan Kebermanfaatan E-

modul mempunyai kriteria masing-masing 

amat baik dengan rata-rata per indikator 

(16,25), (20) dan (13,08). Hal ini 

mengungkapkan bahwa e-modul yang 

dihasilkan memiliki kategori persepsi amat 

baik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan warna dan 

desain pada gambar sangat membantu 

mahasiswa tertarik untuk belajar. 

Tingginya minat atau perhatian 

mahasiswa dapat terjadi karena mahasiswa 

merasa senang dengan adanya gambar–

gambar yang komunikatif, membuat pola 

pikir mahasiswa lebih sistematis dan 

membantu dalam mengkonstruksi 

pemahamannya. Sesuai dengan Sadiman 

(2011) mengatakan bahwa sebuah gambar 

berbicara lebih banyak dari pada seribu 

kata. Lebih lanjut Sadiman mengatakan 

bahwa gambar memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya, gambar dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan. 

Sehingga dengan adanya gambar-gambar 

dalam e-modul dapat membantu mahasiswa 

lebih mudah memahami materi yang 

sedang dipelajari. Penggunaan warna pada 

e-modul juga membantu mahasiswa agar 

fokus pada bacaannya. 

Dengan e-modul yang 

dikembangkan diharapkan mahasiswa lebih 

mudah mempelajari materi model Atom 

Hidrogen. E-modul yang dikembangkan 

berisikan tentang materi model Atom 

Hidrogen yang dijabarkan secara rinci, 

selain itu di dalamnya juga terdapat contoh 

soal dan pengerjaannya. Sehingga 

mahasiswa diharapkan mampu belajar 

secara mandiri dan mampu menemukan 

konsep sendiri.  

Dari segi pengalaman belajar 

mandiri, pengetahuan yang diperoleh atas 

konstruksi sendiri akan bertahan lebih lama 

dalam memori mahasiswa, apalagi bila 

mahasiswa diberi kesempatan 

mengkonstruksi sendiri, berarti banyak 

indra yang yang aktif dalam menerima 

informasi. Hal ini berarti bahwa konsep 

yang dipelajari melekat pada diri 

mahasiswa dan tersimpan dalam long term 

memory, dibandingkan pengetahuan yang 

diterima mahasiswa tanpa pengalaman 

belajar. Hal ini tentu tidak lepas dari peran 

dosen sebagai fasilitator yang telah 

membimbing mahasiswa dalam 

menanamkan konsep Fisika terutama 

materi model Atom Hidrogen dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

 

4 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengembangan dan 

uji coba e-modul, peneliti menyimpulkan 

telah dihasilkan e-modul yang tersusun atas 

rangkuman intisari dari materi model Atom 

Hidrogen, contoh soal yang disertai dengan 

cara penyelesaian, latihan soal dan tes 

formatif. 

Berdasarkan hasil validasi pakar, e-

modul yang dihasilkan pada penelitian 

pengembangan ini memiliki tingkat 

kevalidan amat baik dengan skor ahli media 

dan materi masing-masing sebesar 40 dan 

40. Hasil dari penilaian persepsi mahasiswa 

sebesar 49,33 yang menunjukkan bahwa e-

modul yang dihasilkan mempunyai persepsi 

yang amat baik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kelemahan media yang 

dikembangkan, Penulis berharap peneliti lain 

dapat mengembangkan e-modul ini dengan: 
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a. Menambah lebih banyak animasi dan 

simulasi terhadap setiap kegiatan belajar 

dalam e-modul, sehingga lebih 

menambah pemahaman mahasiswa 

terhadap materi. 

b. Menyediakan petunjuk penggunaan 

animasi dan simulasi terhadap setiap 

animasi dan simulasi yang dimuat dalam 

e-modul, sehingga mahasiswa lebih 

mudah dalam menggunakan setiap 

animasi dan simulasi yang ada. 
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