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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah hidup, segala pengalaman belajar yang berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, mempengaruhi pertumbuhan 

individu yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan berperan dalam membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, memiliki daya saing dan mencerminkan karakter bangsa. 

Mudyahardjo (2012:3). Pendidikan membantu untuk memperoleh pengetahuan 

dan mengembangkan pola piker  guna mencapai perubahan yang diharapkan 

melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat diperoleh di institusi 

baik formal maupun informal. 

Wajib belajar 12 tahu yang diterapkan melalui peraturan gubernur jambi 

nomor 21 tahun 2009 melalui peraturan daerah provinsi jambi mewajibkan 

masyarakat yang berdomisili di provisi jambi  wajib sekolah hinga jenjang SMA. 

Tujuan umum pedidikan sekolah menegah atas (SMA) adalah agar lulusan: (1) 

menjadi warga negara yang baik sebagai mausia utuh, sehat, kuat lahir dan batin. 

(2) meguasai hasil-hasil pedidika umum yag merupakan kelanjutan dari 

pendidikan di SMP (3) memiliki bakal untuk melanjutkan sstudinya ke lembaga 

perguruan tinggi (4) memiliki untuk terjun ke masyarakat mengambil 

keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minat dan 

kebutuhan masyarakat. (Daryato, 2011:19). 
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Dalam Undang-undang Pasal 3 nomor 20 Tahun 2003 tentang disebutkan  

bahwa  Pendidikan  Nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban  bangsa yang bermartabat dalam  rangka  

mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar supaya menjadi  manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi  warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Ilmu pegetahuan sosial IPS salah satu ilmu yang membahasa hubungan 

manusia dan lingungannya dimana manusia itu tumbuh dan berkembang sebagai 

bagian dari masyarakat tujuan pedidikan IPS adalah untuk mempersiapkan warga 

negara yang baik di dalam masyarakat dan mengembangkan kemampuan pnalaran 

dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapi Gross dalam Triatnto 

(2014:173).  

Menurut Trianto (2014:173) konsep Ilmu Pengetahuan sosial  (IPS) yaitu 

(1) interaksi; (2) saling ketergantungan; (3) kesinambungan dan perubahan; (4) 

keragaman/kesamaan/perbedaan; (5) konflik dan konsesus; (6) pola (patro); (7) 

tempat; (8) kekuasaa power; (9) nilai kepercayaan; (10) keadilan dan pemerataan; 

(11) kelagkaan; (scarcity) (12) kehususan; (13) budaya (culture) dan; (14) 

nasioalisme. 

IPS atau setudi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturukan dari isi materi cabag-cabag ilmu sosial: sosiologi, geografi, ekoomi, 

politik, atarpologi, filsafat dan psikologi social. Ekoomi yang merupaka salah satu 

cabag ilmu ekonomi yang bayak membahas prilaku manusia dalam memilih dan 

meciptaka kemakmura memeuhi kebutuha pokok, sekuder dan tersier, bagaimana 
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meciptakan kebutuhan mausia yang tidak terbatas denga alat pemuas kebutuhan 

meciptaka keseimbagan demi keberlagsuga hidup, ilmu ekonomi diharapkan 

dapat meigkatkan taraf hidup sumber daya mausia.  

Di era modern saat ini banyak terjadi perubahan dalam kemajua tekologi 

salah satunya dalam bidang pedidikan, perkebagan tekologi memberikan 

kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu 

bangsa. Maka inovasi dalam pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia tersebut. Inovasi 

pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi IPTEK. Salah satu faktor penentu dalam peningkatan kualitas 

pendidikan adalah dalam kegiatan pembelajaran bahan ajar yang merupakan alat 

bantu pendidikan yang tersedia secara tepat, baik dalam jumlah maupun dalam 

mutu, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pendidikan.  

Modul merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan pelajar selama 

proses pembelajaran. Modul yang disusun secara sistematis serta dengan bahasa 

yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam kurikulum 2013 yang menuntut adanya 

perubahan paradigma pembelajaran dari behavioristik ke pembelajaran 

konstruktivistik, diantaranya berawal dari pembelajaran yang berpusat pada 

pendidik (teacher centered) menuju perubahan pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik (student centered), pembelajaran yang interaktif  mampu mencari 

pengetahuan atau ilmu dari mana saja, maka faktor dari pelajar yang menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran.  

Penggunaan modul interaktif secara mandiri berkaitan dengan aktivitas 

belajar mandiri (self instruction) yang memberikan keuntungan bagi pelajar untuk 
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dapat belajar dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kehendakya. Sistem belajar 

mandiri adalah cara belajar yang lebih menitikberatkan pada peran pelajar dalam 

belajar secara mandiri. Belajar madiri adalah suatu proses dimana individu  

mengambil inisiatif atau tanpa bantuan orang lain untuk kebutuhan belajarnya 

sendiri; mengidentifikasi sumber-sumber belajar, menentukan tujuan belajaranya 

sendiri, memilih dan melaksanakan strategi belajarnya, dan mengevaluasi hasil 

belajarnya. 

 Pembelajaran mandiri (self instruction) dengan modul interaktif 

berfokuskan pada penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari 

pelajar dengan waktu tertentu. Dalam penggunaan modul dapat membantu pelajar 

dalam bertanggng jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Dengan 

menggunakan modul diharapka dapat mengevaluasi dan mengukur hasil 

belajarnya sendiri.  Adanya modul interaktif dijadikan sebagai sumber dan bahan 

ajar yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Ilmu ekonomi yang merukan cabang dari IPS, dalam ilmu ekonomi meiliki 

cabang ilmu salah satunya badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, 

tekis, dan ekonomi yang bertujuan hukum, tekis, dan ekonomi yang bertujuan 

mecari laba dan keutugan melalui kegiatan usaha dalam bentuk barang atu jasa. 

Didalam pegembagan e-modul ini dilengkapi materi-materi yang berkaita dengan 

badan usaha, cotoh-cotoh badan usaha dan orang-orang yang berhasil membagun 

bada usaha, sehinga kedepanya pelajar terpacu untuk berwira usaha. 

Pengunaan media pembelajaran denga meguakan tekologi seperti 

computer atau hp mempermudah utuk megakses pegetahua bagi peguana. Salah 

satu aplikasi berbantuan komputer  yang dapat membantu dalam mengembangkan 
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e-modul adalah Kvisoft Flipbook Maker. Kvisoft flipbook maker merupakan salah 

satu software yang dapat digunakan untuk menyajikan modul dapat tampilan 

elektronik. e-modul yag dikembagka dalam aplikasi Kvisoft flipbook maker 

diharapkan mempermudah pelajar dalam memahami materi. Dalam 

pegembangannya aplikasi ini dapat meyimpa modul baik secara onlie ataupu of 

line. Kvisoft flipbook maker adalah sebuah software yang mempunyai fungsi 

untuk membuka setiap halaman menjadi layaknya sebuah buku. Software flipbook 

maker dapat membuat dan mengubah file pdf, image/photo menjadi sebuah buku 

atau album fisik ketika kita buka per halamannya. Hasil akhir dapat disimpan 

dalam format swf, exe, dan html  (Wijayanto dan Zuhri, 20114:626). 

Dengan aplikasi ini  dapat mendesain media pembelajaran semenarik 

menarik minat siswa dalam belajar. bukan saja utunk panduan guru tapi juga 

panduan pelajar agar dapat belajar mandiri. Asmi,Subakti dan C. Hudaidah 

(2018:1-9) dalam jurnalnya berjudul  Pengembangan E-Modul Berbasis Flip Book 

Maker Materi Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Mata Kuliah Pancasila 

MPK Universitas Sriwijaya meyimpulka bahawa Pembelajaran dengan 

mengunakan Flip Book ini bisa menjadi solusi atas kebutuhan bahan ajar yang 

inovatif dan juga mampu untuk membentuk karkater. selain itu juga berdasarkan 

dari uji lapangan didapatkan bahwa e-modul berbasis Flip Book maker ini efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar atau indeks pretasi mahasiswa ber-dasarkan dari 

hasil pretest dan posttest rana kognitif, sedangakan pada rana afektif untuk 

mengukur sikap mahasiswa dan tanggapan tentang pengembangan e-modul ini 

meningkat dari setiap uji coba. 
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  Dalam penelitian wijayanto dan Zuhri (2014625-627) dengan judul 

menyimpulkan pengembangan e-modul berbasis flip book maker dengan model 

project based learning untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika menyatakan bahwa e-modul berbasis flip book maker mendapatkan 

penilaian positif dari dikarenakan materi pembelajaran menjadi sangat mudah 

dipahami oleh siswa, selain itu, pengoperasian modul tersebut sangat mudah, 

unsur music dan animasi dinilai dapat meningkatkan motivasi, minat, dan 

aktivitas belajar para peserta didik. 

Dalam pembuatan media pembelajaran yang baik dan menarik 

berdasarkan analisis kebutuhan media khususnya untuk mata pelajaran ekonomi, 

penulis mendapat iformasi melalu guru ekonomi ibu Riska Yuliani peggunaan 

media interaktif SMAN 7 Kota Jambi masih terbatas. Media yang digunaka 

pelajar  hanya sebatas buku panduan yang diberikan guru. Sedangkan media 

pembelajaran dalam bentuk sealin buku tidak digunakan.  Terbatasnya buku 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi juga menyebabkan 

kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran karena tidak semua pelajar 

mempunyai buku paket ekonomi. Oleh sebab itu buku harus di fotocopy terlebih 

dahulu. Disini timbul permasalahan lain yaitu tidak semua siswa mempunyai dana 

dan ini menambah pengeluaran pelajar  sehiga tidak ekonomis untuk selalu 

memfotocopy buku tersebut. 

Pada mata pelajaran ekonomi, pengunaan metode ceramah masih dominan 

akibatnya pembelajaran menjadi cenderung monoton sehinga pembelajaran 

kurang menarik dan bahan ajar yang berupa buku yang diberikan guru dirasa 

kurang menarik, hanya berisi  materi saja tanpa dilengkapi dengan 
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gambar/animasi, video, audio, narasi yang menarik dan bervariasi, selain itu juga 

tidak dilengkapi dengan contoh-contoh untuk memudahkan siswa memahami 

materi yang disampaikan saat proses pembeajaran  maka dibutuhka sesuatu yang 

dapat meujag pembelajara. 

Dibidang  pendidikan untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran 

dibutuhkan sesuatu yang dapat memacu pembelajaran, pesatnya perkembangan 

teknologi mempermudah dalam pembelajaran secara individual dengan 

menumbuhkan kemandirian dalam proses belajar sehingga siswa akan mengalami 

peroses yang jauh lebih bermakna dalam proses pembelajaran dibandingkan 

pembelajaran konvensional menurut Arsyad dalam (Rusman, 2013:128) 

Menurut Sugiyono (2014:409) dalam penelitian pegembangan dapat 

berangkat dari adanya masalah dan potesi. Potensi adalah segala sesuatu bila 

didaya gunakan akan memiliki nilai tambah, berdasarkan hal tersebut, 

diperlukanya pengembangan media pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Ekonomi 

berbentuk e-modul  interaktif agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan 

komunikatif. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan  dengan judul “Pengembangan media pembelajara 

iteraktif  e-modul dengan materi bada usaha  pada kelas XI di SMA N 7 kota 

jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prosedur mengembangkan e-modul interaktif mata pelajaran 

ekonomi pada materi badan usaha? 

2. Bagaimanakah kelayakan dan respon guru serta peserta didik terhadap e-

modul interaktif  mata pelajaran ekonomi pada materi badan usaha? 

3. Bagaimana Menghasilkan media pembelajaran e-modul interaktif pada 

mata pelajaran ekonomi materi badan usaha. 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan e-modul interaktif pada mata 

pelajaran ekonomi materi badan usaha menggunakan Kvisoft Flipbook 

Maker dengan mengunakan koputer atau leptop. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kelayakan dan  respon guru serta 

peserta didik terhadap e-modul interaktif  pada mata pelajaran ekonomi 

materi badan usaha. 

3. Tersedianya media pembelajaran e-modul interaktif pada mata pelajaran 

ekonomi materi badan usaha. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, menghasilkan e-modul menggunakan aplikasi Kvisoft 

Flipbook Maker berbantuan koputer atau leptop yang layak guna 

mempermudah pelajar memahami materi pebelajaran dan 

memanfaatkan elektronik sebagai media embelajaran.  
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2. Bagi Guru dan Calon Guru, Membantu guru dan calon guru untuk 

alternatif dalam pembelajaran dan sagai referensi guru dalam memilih 

dan membuat bahan  belajar yang inovatif, sehingga dapat 

menumbuhkan minat kepada guru atau calon guru untuk membuat 

alternatif sumber belajar yang lebih baik.  

3. Bagi Penelitian selanjutnya, Penelitian pengembangan ini memiliki 

banyak potensi untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan 

perkembangan tekonologi dan informasi, dan variasi pada konten 

modul menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker serta objektif 

penelitian lain. 

4. Bagi Sekolah: agar dapat dijadikan fasilitas pembelajar guna 

meningktkan mutu pembelajaran terutama pelajaran ekonomi. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini, 

yaitu : 

1. Tahapan pembuatan media pembelajaran iteraktif dengan yaitu: 

a. E-modul disusun berdasarkan aturan kurikulum 2013 pada pokok 

bahasan badan usaha. 

b. Menyiapkan silabus dan buku paket. 

c. Menyiapkan materi ajar (video, teks, gambar, animasi, foto, 

audio). 

d. Proses pembuat baha ajar dega meguaka aplikasi kvisoft flipbook 

maker 
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e. E-modul memposisikan peserta didik untuk berperan mandiri 

dalam pembelajaran. 

f. E-modul dikemas secara interaktif dalam bentuk elektronik 

menggunakan program kvisoft flipbook maker agar mudah 

digunakan oleh peserta didik dimana saja dan kapan saja. 

2. Bagian-bagian dalam e-modul antara lain sebagai berikut: 

a. Cover, kata pegatar dan daftar isi  

b. Judul kegiatan, berisi topik kegiatan sesuai dengan KD. 

c. Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD. 

d. Prosedur kerja, berisi petunjuk kerja bagi pembaca yang berfungsi 

mempermudah melakukan kegiatan belajar. 

e. Materi bada usaha sesuai denga kebutuha pelajar utuk tingkat SMA. 

f. Produk yang dihasilka megunaka audio dan visual sehiga mejadi 

satu-kesatun. 

g. Dilegkapi latiha-latiha soal guna meigkatkan pemahaman pembaca. 

h. Dilengkapi denga kisah-kisah pediri atau orang-orang yang berhasil 

membagu usaha. 

i. Pofil pengembang 

j. squart dan 

k. Sampul belakang 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pengembangan 

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan pengembangan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Karena keterbatasan waktu penelitian, maka fokus pengembangan media 

ini yaitu menghasilkan media pembelajaran interaktif menggunakan 

kvisoft flipbook maker haya pada materi bada usaha. 

2. Pengembangan e-modul ini menggunakan model desain pengembangan 

4-D yang dilakukan hanya pada tahap pengembangan dengan uji coba 

pada kelompok kecil. 

3. Penelitian ini hanya menguji kelayakan produk sebagai media 

pembelajaran. 

4. E-modul dikembangkan menggunakan program kvisoft flipbook maker 

dan dapat digunakan melalui komputer atau laptop. 

5. E-modul yang dikembagka dalam mata pelajara ekoomi hanya terpokus 

dalam satu materi utuk SMA kelas XI. 

1.7 Definisi opasional 

1. E-modul atau yang disebut buku elektronik yang dibuat dengan tujuan 

agar pelajar dapat dapat belajar secara mandiri tanpa bimbingan yang 

lebih mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran  dalam  

bentuk  elektronik  yang  dapat  dilihat  pada desktop (1) komputer,; (2) 

notebook; (3) smartphone; dan (3) maupun handphone. 

2. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

pelajar maupun guru untuk mencapai tujuan  dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran, terdiri dari sekumpulan bahan/materi  yang secara 

seistematis  disusun atau dibuat berdasarkan: (1) kurikulum; (2) silabus; 

(3) kopetensi inti; (4) indikator; dan (5) tujuan pembelajaran dengan 
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ketentuan-ketuan dalam sistem pendidikan disebut dengan media 

pembelajaran. 

3. Pengembangan media pembelajaran adalah suatu suatu usaha penyusunan 

program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media. 

yang merupakan alat bantu pengantar informasi yang tepat menimbulkan 

minat serta motivasi dalam belajar kepada pelajar dapat berupa; (1) 

keterpaduan teks; (2) keterpaduan grafi (3) keterpaduan audio; (4) 

keterpaduan gambar; (5) keterpaduan video dan; (6) keterpaduan animasi 

4. Multimedia interaktif adalah adanya hubungan timbal balik, dalam hal ini 

hubungan timbal balik antara siswa dengan media pembelajaran,  

diharapkan memiliki nilai tambah mampu menimbulkan minat dan 

motivasi belajar lebih tinggi ketertarikan dalam multimedia menyuguhkan 

tampilan, (1) kejelasan gambar; (2) kejelasan teks; (3) kejelasan video; (3) 

kejelasan sound; (4) kejelasan animasi serta; (5) alat pengontrol yang 

mempermudah dalam pembelajaran  

5. Media flipbook maker sebuah Software program aplikasi yang dapat 

meyimpa tulisa, audio,video dan animasi dalam satu tempat yang akan 

digunakan penulis pada penelitian pengembangan. 

6. Badan usaha adalah suatu kegiatan usaha  berbadan hukum dimana dalam 

kegiatannya menawarkan produk atau jasa mengunakan modal dan tenaga 

kerja untuk mendapatkan laba. Terdapat tiga bentuk badan usaha (1) 

badan usaha milik negara; (2) badan usaha milik daerah dan ; (3) badan 

usaha milik swasta. 
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7. SMAN 7 Kota Jambi merupakan salah satu jenjang pendidikan formal di 

sekolah tingkat menengah  atas yang terletak di Kota Jambi. 

 

 


