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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan modul elektronik Fisika Dasar 1 

berbasis 3D pageflip professional pada materi besaran dan satuan, vektor, differensial dan 

integral serta mengetahui persepsi mahasiswa terhadap modul elektronik yang 

dikembangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan dengan tahapan pengembangan mengikuti model ADDIE. Modul elektronik 

ini dikembangkan dengan menggunakan software 3D pageflip professional yang di dalamnya 

berisikan materi yang didukung dengan berbagai media,seperti animasi, video, gambar dan 

lain sebagainya. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Fisika Reguler B 

angkatan 2016 Universitas Jambi. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket validasi 

dan angket persepsi mahasiswa. Angket validasi terdiri atas angket validasi media dan angket 

validasi materi. Hasil validasi dari ahli media dan ahli materi menyatakan bahwa modul 

elektronik telah layak untuk diuji cobakan. Hasil uji coba angket didapatkan 16 pernyataan 

yang valid dan satu pernyataan yang tidak valid, kemudian nilai reliabilitas yang diperoleh 

adalah 0.9109 yang termasuk kategori sangat tinggi. Hasil analisis persepsi mahasiswa pada 

aspek objek modul elektronik yaitu 18,2 yaitu kategori baik, aspek alat indera yaitu 19,75 

kategori sangat baik, aspek perhatian yaitu 13,5 kategori sangat baik. Skor rata-rata 

keseluruhan indikator adalah 52 yaitu kategori sangat baik.  
 
Kata Kunci: Modul elektronik, Besaran dan Satuan, Vektor, Differensial dan Integral, 3D 

PageFlip  Professional 
 
Abstract: The purpose of this research is to develop electronic module of Basic Physics 1 

based on 3D pageflip professional on material of magnitude and unit, vector, differential and 

integral, and also to know the student perception toward developed electronic module. The 

method used in this research is development research method with development stage 

following ADDIE model. This electronic module is developed by using professional 3D 

pageflip software which contains material supported by various media such as animation, 

video, picture and so on. Subjects in this study are students of Regular Physics Education B 

force 2016 University of Jambi. The data collection instrument uses a validation 

questionnaire and student perception questionnaire. The validation questionnaire consists of 

a media validation questionnaire and a material validation questionnaire. Validation results 

from media experts and material experts stated that electronic modules have been eligible to 

be tested. Questionnaire test results obtained 16 valid statements and one invalid statement, 

then the reliability value obtained is 0.9109 which belongs to very high category. The result 

of student perception analysis on the aspect of electronic module object is 18.2 that is good 

category, the sense tool aspect is 19,75 category very good, attention aspect is 13,5 category 

very good. The overall average score of the indicator is 52 which is very good category. 

 

Keywords: Electronic module, Magnitude and Unit, Vector, Differential and Integral, 3D 

PageFlip Professional 
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PENDAHULUAN 
Fisika Dasar 1 adalah salah satu 

mata kuliah wajib yang terdapat di prodi 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi. 

Sebagai mata kuliah wajib, Fisika Dasar 1 

termasuk mata kuliah yang dianggap sulit 

oleh mahasiswa. Berdasarkan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), topik 

bahasan pertama yang dijumpai mahasiswa 

dalam mempelajari Fisika Dasar 1 adalah 

materi besaran dan satuan, vektor, 

differensial dan integral. Besaran dan 

satuan, vektor, differensial dan integral 

adalah materi Fisika Dasar 1 yang 

membahas mengenai besaran fisika, 

pengukuran, konversi satuan, dimensi, 

penjumlahan vektor, pengurangan vektor, 

differensial dan integral. Pemahaman 

terhadap materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral sebagai 

topik bahasan pertama adalah hal yang 

sangat penting dan sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman pada topik bahasan 

selanjutnya. 

Berdasarkan hasil analisis lembar 

observasi dengan 20 mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi yang 

telah mengontrak mata kuliah Fisika Dasar 

1, diperoleh beberapa informasi mengenai 

kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam 

mempelajari materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral, antara lain 

yaitu: 1) mahasiswa merasa bosan dan 

agak sulit mengerti materi yang dipelajari 

karena media yang digunakan kurang 

menarik dan monoton; 2) tidak pernah 

diberikan modul elektronik pada saat 

pembelajaran berlangsung; 3) Mahasiswa 

menginginkan bahan ajar yang menarik 

yang dilengkapi dengan adanya video, 

animasi, suara dan lain sebagainya. 
Solusi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan bahan ajar berupa modul 

elektronik berbasis 3D pageflip professional. 

Fitri, dkk (2015) menjelaskan bahwa modul 

elektronik merupakan sebuah bentuk penyajian 

bahan belajar mandiri yang disusun secara 

sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

yang disajikan ke dalam format elektronik 

yang di dalamnya terdapat animasi, audio, 

navigasi yang membuat pengguna lebih 

interaktif dengan program. Di sisi lain, Adhin, 

dkk (2013) berpendapat bahwa “modul 

elektronik dapat diartikan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, 

batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan”.  

Dengan berkembangnya teknologi di 

segala bidang, definisi modul tidak lagi hanya 

sebatas bahan ajar cetak namun juga dapat 

berupa bahan ajar elektronik. Untuk 

mengembangkan modul elektronik digunakan 

software 3D PageFlip Professional. Dengan 

menggunakan software ini, pengguna dapat 

mengembangkan modul elektronik dengan 

tampilan yang menarik serta dapat 

menambahkan media lain, salah satunya 

adalah animasi, video dan gambar. 

Keberadaan animasi, video dan gambar ini 

akan mempermudah mahasiswa untuk 

memahami materi besaran fisika, pengukuran, 

konversi satuan, dimensi, penjumlahan vektor, 

pengurangan vektor, differensial dan integral, 

dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpul-kan bahwa pentingnya sebuah modul 

elektronik berbasis 3D pageflip professional 

untuk membantu mengatasi kesulitan 

mahasiswa dalam mempelajari materi besaran 

dan satuan, vektor, differensial dan integral. 

Dari uraiaan di atas, rumusan penelitian ini 

adalah mengetahui hasil pengembangan modul 

elektronik Fisika Dasar 1 berbasis 3D pageflip 

professional pada materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral. Mengetahui 

persepsi mahasiswa terhadap modul elektronik 

Fisika Dasar 1 berbasis 3D pageflip 

professional pada materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil pengembangan modul 

elektronik Fisika Dasar 1 berbasis 3D pageflip 

professional pada materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral dan 

mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 

modul elektronik Fisika Dasar 1 berbasis 3D 

pageflip professional pada materi besaran dan 

satuan, vektor, differensial dan integral. 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

menghasilkan modul elektronik Fisika 



Dasar 1 berbasis 3D pageflip professional 

pada materi besaran dan satuan, vektor, 

differensial dan integral. 

 

METODE 

Jenis Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian 

dan pengembangan (Research and 

Development). Langkah-langkah dalam 

pengembangan ini menggunakan model 

ADDIE. Branch (2009) menyatakan 

bahwa “ADDIE is an acronym for 

Analyze, Design, Develop, Implement, and 

Evaluate. Dari pernyataan Branch tersebut, 

maka ADDIE memiliki tahapan antara lain 

yaitu, menganalisis, merancang, 

mengembangkan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi. Penelitian ini hanya 

berlangsung hingga tahapan 

mengembangkan.  

Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan penelitian 

ini ialah sebagai berikut. 
1. Tahap Menganalisis (Analysis) 

Tahap menganalisis ini kemudian 

dapat dibagi lagi menjadi enam tahap yang 

dimana semua tahap saling 

berkesinambungan. Berikut adalah hasil 

pada masing-masing tahapan: 
(1). Validasi kesenjangan kinerja 

a. Mahasiswa merasa bosan dan agak 

sulit mengerti materi yang dipelajari 

karena media yang digunakan kurang 

menarik dan monoton; 

b. Tidak pernah diberikan modul 

elektronik pada saat pembelajaran 

berlangsung;  

c. Mahasiswa menginginkan bahan ajar 

yang menarik yang dilengkapi dengan 

adanya video, animasi, suara dan lain 

sebagainya. 

(2). Merumuskan tujuan instruksional 

Berikut adalah tujuan instruksional pada 

materi besaran dan satuan, vektor, 

differensial dan integral: 

       Tabel 1. Tujuan instruksional  
Sub Materi Pokok Tujuan Pembelajaran 

Besaran dan Satuan, 

Vektor, Differensial 

dan Integral 

1. Mahasiswa mampu 

mengingat memahami besaran 
dan satuan  

2. Mahasiswa dapat 

membedakan perbedaan 
vektor dan skalar 

3. Mahasiswa dapat 

mengoperasikan vektor 

4. Mahasiswa dapat menerapkan 
vektor dalam masalah fisika 

5. Mahasiswa dapat menerapkan 

persamaan differensial dan 
integral sederhana dalam 

menyelesaikan masalah fifika. 

(3). Mengidentifikasi karakteristik mahasiswa. 

Dari penyebaran angket kebutuhan 

kepada 20 mahasiswa Pendidikan Fisika 

Angkatan 2014 Universitas Jambi, 

diperoleh informasi bahwa: 

a. 100 % mahasiswa memiliki 

laptop/note-book/komputer. 

b. 20 % mahasiswa tidak menyukai 

materi besaran dan satuan, vektor, 

differensial dan integral. 

c. 35 % mahasiswa memiliki persepsi 

bahwa materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral adalah 

materi yang sulit untuk dipelajari. 

(4). Mengidentifikasi sumber-sumber yang 

tersedia 

Dalam mengidentifikasi sumber-

sumber yang tersedia, ada 4 macam 

sumber yang harus diidentifikasi. 

Adapun hasil identifikasi sumber-

sumber yang tersedia adalah sebagai 

berikut: 

1). Sumber daya isi 

Sumber daya isi yang teridentifikasi 

antara lain yaitu sebagai berikut: 
a. Materi besaran dan satuan 

Pada materi besaran dan satuan, sub 

materi tentang besaran fisika yaitu 

besaran pokok dan besaran turunan 

diambil dari buku Murdaka (2013) dan 

Mikrajuddin (2016),  materi satuan 

sistem internasional diambil dari 

Mikrajuddin (2016), materi 

pengukuran diambil dari buku 

Mikrajuddin (2016), materi konversi 

satuan diambil dari buku Giancoli 

(2001) dan Mikrajuddin (2016). 

Materi dimensi diambil dari buku 

Murdaka (2013).  

b. Vektor 

Pada materi vektor diambil dari buku 

Sears & Zemansky (2002), Halliday 

(2010) dan (1985), kemudian diambil 

dari buku Sutrisno (1984) 

c. Differensial dan integral 

Materi differensial dan integral 

diambil dari buku Sutrisno (1984). 

2). Sumber daya teknologi 



Sumber daya teknologi yang tersedia 

dan dapat digunakan dalam 

pengembangan modul elektronik ini 

adalah laptop yang di dalamnya 

terdapat beberapa software yang 

dibutuhkan dalam proses 

pengembangan modul elektronik, 

antara lain yaitu: 
a. Software 3D PageFlip Professional , 

yang berfungsi untuk mengubah bahan 

ajar dengan format pdf menjadi bahan 

ajar elektronik. 

b. iSpring Suite 8, yang berfungsi untuk 

membuat kuis maupun survei 

interaktif. 

c. Wondershare video convert, yang 

berfungsi untuk mengconvert video 

d. Movie maker, yang berfungsi untuk 

mengedit video, seperti memotong 

video, menambahkan audio ke video, 

dan lain sebagainya. 

e. Adobe Flash, yang berfungsi untuk 

membuat kuis dalam bahan ajar 

elektronik 

3). Fasilitas instruksional 

Fasilitas instruksional merupakan 

fasilitas yang mendukung dalam 

proses penelitian pengembangan 

modul elektronik ini, diantaranya 

yaitu kelas beserta mahasiswa yang 

telah mengontrak mata kuliah Fisika 

Dasar 1 serta ketersediaan alat 

proyektor & speaker. 

4). Sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia yang dimaksud 

adalah sumber daya manusia yang 

terlibat dalam proses pengembangan  

modul elektronik. Pada penelitian ini 

yang menjadi sumber daya manusia 

yang dimaksud adalah  peneliti 

sebagai pengembang modul elektronik 

beserta dosen yang mengampu mata 

kuliah Fisika Dasar 1 serta dosen 

pembimbing. 
(5). Analisis sistem yang berpotensi 

Pada tahap ini ada tiga hal yang 

diperhatikan, yaitu: 

1) Mengidentifikasi produk yang akan 

dikembangkan, dalam hal ini adalah 

modul elektronik Fisika Dasar 1. 

2) Memperhitungkan lamanya 

mengembangkan modul elektronik. 

Adapun lamanya pengembangan 

modul elektronik ini adalah selama 

enam bulan yang dimulai dari bulan 

agustus 2017 hingga bulan januari  

2018. 

3) Memperhitungkan analisis biaya yang 

dibutuhkan selama proses 

pengembangan modul elektronik. 

Dalam pengembangan modul 

elektronik ini, biaya yang dibutuhkan 

meliputi biaya pada saat tahap 

menganalisis, biaya desain, biaya 

pengembangan yang terdiri atas biaya 

ATK, transportasi, dan paket internet. 

(6). Menyusun rencana kerja 

Berikut adalah rencana kerja 

penelitian pengembangan modul 

elektronik yang telah disusun secara 

sistematis: 
1) Perumusan tujuan pembelajaran yang 

didasarkan pada silabus yang 

digunakan. 

2) Mengumpulkan materi besaran dan 

satuan, vektor, differensial dan integral 

dari berbagai bahan ajar yang dapat 

digunakan sebagai referensi. 

3) Membuat desain modul elektronik 

Fisika Dasar 1 berbasis 3D pageflip 

professional pada besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral. 

4) Mengumpulkan media yang berkaitan 

dengan materi besaran dan satuan, 

vektor, differensial dan integral seperti 

gambar, video, animasi, dan simulasi. 

5) Memvalidasi materi dan media yang 

dikumpulkan dengan dosen pengampu 

mata kuliah Fisika Dasar 1. 

6) Mengembangkan modul elektronik 

dengan cara menyusun materi materi 

besaran dan satuan, vektor, differensial 

dan integral beserta media yang 

digunakan kemudian dibentuk menjadi 

modul elektronik menggunakan 

software 3D PageFlip Professional.  

7) Melakukan validasi modul yang terdiri 

atas validasi materi dan validasi 

media. 

8) Melakukan perbaikan modul sesuai 

dengan hasil validasi materi maupun 

media. 

9) Melakukan uji validtas dan reliabilitas 

terhadap angket persepsi mahasiswa. 



10)Mengambil data persepsi mahasiswa 

terhadap modul elektronik yang 

dikembangkan. 

11)Menganalisis data persepsi mahasiswa 

yang diperoleh. 

2. Tahap Merancang (Design) 

Tahap merancang bertujuan untuk 

merancang produk yang akan 

dikembangkan. Pada tahap desain ini, 

peneliti mengumpulkan bahan atau 

beberapa sumber daya yang dapat 

digunakan dalam pengembangan modul 

elektornik. Disisi lain, peneliti juga 

merancang kerangka konseptual dari 

modul elektronik yang nantinya akan 

menjadi dasar untuk mengembangkan 

modul elektronik. 

Berikut adalah storyboard dari 

modul elektronik yang dikembangkan: 
Tabel 2. Storyboard modul 

1 Cover  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bagian atas cover 

terdapat logo unja 

disebelah kiri kemudian 

di samping logo terdapat 

judul modul elektronik 

berwarna merah 

menggunakan jenis 

tulisan times new roman 

dengan ukuran 36. Bagian 

bawah cover terdapat 

tulisan pendidikan Fisika 

fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan 

universitas jambi 2017 

menggunakan jenis huruf 

times new roman dengan 

ukuran 16. Semua huruf 

pada cover dengan tipe 

UPPERCASE.  

2 Kata pengantar 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Desain kata pengantar 

dengan background 

warna tosca, judul kata 

pengatar nya 

menggunakan shape 

berbentuk down ribbon 

berwarna merah tua 

dengan tulisan kata 

pengantar menggunakan 

jenis huruf times new 

roman dengan tipe 

UPPERCASE ukuran 20 

berwarna putih hal ini 

dikarenakan warna putih 

jika ditempatkan dengan 

background merah akan 

terlihat jelas, kemudian 

isi dari kata pengantar 

menggunakan times new 

roman ukuran 16 

berwarna hitam, dengan 

spasi 1,5. 

3 Daftar isi, daftar gambar, 

tabel, video, animasi, 
simulasi 

 

 
 

Desain daftar isi 

menggunakan 
background tosca, dengan 

judul daftar isi 

menggunakan shape 
berbentuk down ribbon 

berwarna merah tua 

dengan tulisan berwarna 
putih ukuran 20 jenis 

times new roman dengan 

tipe UPPERCASE, 
dengan isi dari daftar isi 

dengan tulisan berwarna 

hitam kemudian untuk 
judul pendahuluan dan 

kegiatan per sub berwarna 

biru, ukuran huruf pada 
isi daftar isi 16, dengan 

spasi 1,0. 

 

4 Peta kedudukan, glosarium 

 

 
 

 

 

Desain daftar gambar, 

tabel, video, simulasi dan 

animasi dengan 

background berwarna 

tosca, dengan judul daftar 

gambar, tabel, video, 

simulasi dan animasi 

menggunakan shape 

berbentuk down ribbon 

dengan warna merah tua 

kemudian judul daftar 

gambar, tabel, video, 

simulasi dan animasi 

ditulis dengan jenis times 

new roman dengan 

ukuran 20 berwarna putih 

dengan tipe 

UPPERCASE. Isi dari 

daftar gambar, tabel, 

video, simulasi dan 

animasi menggunakan 

jenis times new roman 

ukuran 16 berwarna 

hitam, dengan spasi 1,0. 

6 Pendahuluan  
 

Desain pendahuluan 
dengan background 

berwarna tosca, judul 

pendahuluan 
menggunakan shape 

berbentuk down ribbon 

berwarna merah tua 
dengan tulisan berwarna 

putih ukuran 20 jenis 

times new roman tipe 
UPPERCASE. Pada 

pendahuluan untuk judul-

judul seperti latar 
belakang, tujuan, standar 

kompetensi, peta konsep, 

keterangan peta konsep 
dan petunjuk penggunaan 

menggunakan shape 

rectangle berwarna pink 
dengan jenis tulisan times 

new roman ukuran 18 

berwarna hitam dengan di 
padukan flowchart: 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  



conector dengan warna  

7 Kegiatan pembelajaran  

 
 

 

 
 

 

 
 

Desain kegiatan 

pembelajaran berwarna 

tosca, dengan judul 

kegiatan pembelajaran 1, 

2, 3, 4 menggunakan 

shape down ribbon 

berwarna merah tua 

dengan ukuran tulisan 20 

jenis times new roman 

berwarna putih. Dengan 

indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan 

pembelajaran, uraian 

materi, ringkasan dan 

contoh soal menggunakan 

shape rectangle berwarna 

pink dengan jenis tulisan 

times new roman ukuran 

18 berwarna hitam 

dengan di padukan 

flowchart. berwarna putih 

tipe  

 
 

8 Evaluasi  

 

Gambar di samping 

merupakan desain evaluasi 

yang berupa tes kognitif, 
psikomotor dan afektif, 

penjelasan dari gambar 

bernomor tersebut adalah 
sebagai berikut: Kotak 1 

merupakan kotak untuk 

memperjelas tulisan 
evaluasi yang berupa tes 

kognitif, psikomotor dan 

afektif dengan jenis font 
tahoma dan dengan 

ukuran huruf 22. Kotak  2 

merupakan deskripsi dari 
evaluasi yang berupa tes 

kognitif, psikomotor dan 

afektif dengan jenis font 
tahoma dan ukuran huruf 

20 

9 Daftar pustaka 

 

 

 
 

 

 

Gambar di samping 

merupakan desain penutup 

dan daftar pustaka,  

penjelasan dari gambar 
bernomor tersebut adalah 

sebagai berikut: kotak 1 

merupakan kotak untuk 
memperjelas tulisan  

penutup dan daftar pustaka 

dengan jenis font georgia 
dan dengan ukuran huruf 

32. Kotak Gambar 2 

merupakan deskripsi dari 
penutup dan daftar pustaka 

dengan jenis font tahoma 

dan ukuran huruf 20 
 

3. Tahap Mengembangkan 

(Development) 

Pada tahap pengembangan modul 

elektronik meliputi : 

(1). Mengembangkan modul elektronik 

dengan cara menyusun materi besaran dan 

satuan, vektor, differensial dan integral 

beserta media yang digunakan kemudian 

dibentuk menjadi modul elektronik 

menggunakan software 3D PageFlip 

Professional.  

(2). Melakukan validasi modul elektronik 

 Sugiyono (2013) mengatakan “validasi 

produk dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk yang dirancang tersebut 

sehingga dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahannya”. Dalam pengembangan 

ini modul elektronik yang dibuat 

divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 

Dengan memperlihatkan rancangan 

media, para ahli diminta untuk menilai 

dan memberikan saran perbaikan. 

(3). Subjek uji coba 

Subjek uji coba angket dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Pendidikan Fisika 

angkatan 2014, subjek penelitian adalah 

mahasiswa Pendidikan Fisika kelas 

Reguler B Angkatan 2016 Universitas 

Jambi. Jumlah mahasiswa yang terlibat 

adalah sebanyak 20 mahasiswa. 

(4). Uji coba produk 

Dalam penelitian ini produk yang berupa 

modul elektronik diujikan pada subjek uji 

coba yang telah ditentukan. Subjek uji 

coba dan subjek penelitian yang dipilih 

adalah mahasiswa yang telah selesai 

mengontrak mata kuliah Fisika Dasar 1 

sehingga dapat memberi penilaian yang 

objektif dan akurat. Tujuan dari uji coba 

ini adalah untuk memperoleh data 

validitas dan reliabilitas angket, 

sedangkan tujuan dilakukan penelitian 

adalah untuk melihat persepsi mahasiswa 

mengenai modul elektronik yang telah 

dikembangkan.  

Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data campuran (data 

kualitatif dan data kuantitatif). Data 

kualitatif dari hasil validasi tim ahli, 

sedang data kuantitatif dari hasil persepsi 

mahasiswa terhadap modul elektronik 

yang dikembangkan.  

Instrumen Pengumpulan data 

Pada penelitian pengembangan ini 

digunakan instrumen untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner (angket). 

Menurut Sugiyono (2013), kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membagikan 

seperangkat pertanyaan maupun 

pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Pada penelitian ini, angket 

yang digunakan dibedakan menjadi dua 

berdasarkan pengisi/responden, yaitu: 

1. Angket untuk ahli materi dan ahli media 

2. Angket persepsi untuk mahasiswa 

Teknik Analisis Data 
1. Validasi Tim Ahli 

Pada angket yang digunakan, 

digunakan pilihan jawaban bagi tim ahli 

berupa: YA atau TIDAK. Modul akan 

dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada 

tahap selanjutnya apabila tim ahli telah 

memberikan jawaban YA dan memberikan 

izin untuk dilanjutkan ke tahap uji coba 

untuk pengambilan data validitas dan 

reliabilitas lalu pengambilan data persepsi. 

Selain memberikan penilaian dengan 

memilih jawaban yang telah disediakan, 

tim ahli juga akan memberikan saran 

terhadap modul di bagian kolom komentar 

yang telah disediakan di dalam angket. 
2. Analisis Validitas angket 

Menurut sugiyono (2016) “Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur”. Untuk analisis validitas digunakan 

rumus korelasi product moment sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. Kategori Validitas 
Kategori Validitas Keterangan 

0.80 < rxy ≤ 1.00 Validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0.60 < rxy ≤ 0.80 Validitas tinggi (baik) 

0.40 < rxy ≤ 0.60 Validitas sedang (cukup) 

0.20 < rxy ≤ 0.40 Validitas rendah (kurang) 

0.00 < rxy ≤ 0.20 Validitas sangat rendah (jelek)  

rxy ≤ 0.00 Tidak valid 

   (Sumber: Sugiyono, 2015) 

Berdasarkan hasil uji coba didapatkan 

hasil dari 17 pernyataan satu tidak valid 

dan 16 valid.  
3. Analisis Reliabilitas angket 

“Reliability is a major concern when 

a psychological test is used to measure 

some attribute or behavior” Ellen (2004). 

Maksudnya reliabilitas adalah perhatian 

utama ketika tes psikologis digunakan 

untuk mengukur beberapa atribut atau 

perilaku. Reliabilitas merupakan ukuran 

suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan 

dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi suatu variabel dan 

disusun dalam suatu bentuk kuisioner.  

 

Rumus Alpha yaitu sebagai berikut : 
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Dengan keterangan r : Koefisien 

korelasi instrument, k : banyaknya butir 

pertanyaan atau banyaknya soal, ∑σb
2
: 

jumlah varian butir, σt
2
: jumlah varians 

total, N: jumlah soal. Koefesien reliabilitas 

tes berkisar antara 0,000 - 1,000 dengan 

perincian korelasi (Sujarweni, 2012). 

 
Tabel 4. Kategori Reliabilitas 

Kategori Reliabilitas Keterangan 

0,80< r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60< r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40< r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20< r11 ≤ 0,40 Rendah 

-1,00< r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

  (Sumber: Sugiyono, 2015) 

Reliabilitas dari angket respon 

mahasiswa adalah 0,9109 yang termasuk 

kategori sangat tinggi. 
4. Persentase persepsi siswa 

Analisis data menggunakan skala 

Likert. Instrumen angket ujicoba tersebut 



memiliki jawaban berupa data kuantitatif 

dengan pilihan jawaban sebagai berikut. 
Tabel 5.  Interval Skala Likert 

Persepsi Bobot Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

     (Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 

2010) 

Menentukan skor rata-rata nilai 

indikator yang diberikan: 

n

X
X




 

X = skor rata-rata validasi,  X = jumlah 

skor jawaban responden (validator), n = 

jumlah responden (validator) 

Mengidentifikasi kecendrungan 

ubahan setiap sub variabel digunakan rata-

rata ideal (Xi) dan standar deviasi ideal 

(SDi), dapat dihitung dengan acuan norma 

yaitu: 

Xideal : 
2

1
(skor tertinggi + skor terendah) 

SDideal: 
6

1
(skor tertinggi – skor terendah 

Kemudian setiap sub variabel 

dikategorikan menjadi empat kategori 

sebagai berikut: 
Tabel 6.  Range Persentase dan Kriteria 

Rentang Skor Kriteria 

SDiXiXSDiXi 0,35,1   Sangat Baik 

SDiXiXSDiXi 5,10   Baik 

SDiXiXSDiXi 05,1   Cukup Baik 

SDiXiXSDiXi 5,13   
Kurang 

Baik 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 

2010) 

Hasil analisis data persepsi mahasiswa 

pada tiga aspek yaitu, aspek objek dengan 

skor rata-rata 19,2 dengan kategori baik, 

aspek alat indera 19,75 dengan kategori 

sangat baik dan aspek perhatian 13,5 

dengan kategori sangat baik. Skor rata-rata 

untuk keseluruhan indikator yaitu 52 

dengan kategori sangat baik. 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Modul elektronik yang telah 

dikembangkan selanjutnya divalidasi. Validasi 

dilakukan untuk mendapat persetujuan dari 

para validator yang telah ditentukan. Untuk 

mendapat persetujuan ini, modul elektronik 

akan mendapat penilaian dan saran perbaikan. 

Setelah mendapatkan penilaian dan saran dari 

para validator, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan revisi atau perbaikan 

terhadap modul elektronik. Pada penelitian ini 

dilakukan validasi materi dan validasi media. 

Revisi Produk 
a. Sebelum revisi  

Tabel 7. Desain awal modul elektronik 

No. Visual Keterangan 

1. 

Cover 

 
 

Cover modul elektronik 

menampilkan judul, 

gambar cover yang 
mewakili isi modul, 

identitas penggunaan 

modul elektronik. 

2. 

Kata Pengantar 

 
 

Pada bagian kata pengantar 
menampilkan judul dan 

deskripsi atau penjelasan 

mengenai pengantar dari 
modul elektronik. 

3. 

Daftar Isi 

 
 

Pada bagian daftar isi 
menampilkan judul dari 

setiap isi modul elektronik 

beserta halamannya. 

4. 

Sajian isi 

 

Sajian isi berisi kerangka 

dari setiap item pada 
modul 

5. Pendahuluan 

Pendahuluan berisikan 

penjelasan mengenai latar 

belakang yang mendasari 
pembuatan modul lektronik 

ini 



No. Visual Keterangan 

 

6. 

Petunjuk Penggunaan e-

modul 

 

Petunjuk berisikan 

langkah-langkah dalam 
menggunakan modul 

elektronik yang 

dikembangkan.. 

7. 

Kegiatan pembelajaran 

 

 

Kegiatan pembelajaran 
berisikan standar 

kompetensi, tujuan serta 

uraian materi dari setiap 
sub materi. 

8. 

 

Tes formatif 

 

Tes formatif berisikan soal-

soal dari tiga kegiatan 
pembelajaran. 

9. 

 
Profil penulis 

 

Profil penulis berisikan 

riwayat dan identitas 

penulis. 

10 

Glosarium 

 
 

Pada bagian glosarium 
menampilkan kata-kata 

penting dari isi modul 

elektronik beserta 
pengertiannya. 

11 

Daftar Pustaka 

 

Pada bagian daftar pustaka 

menampilkan sumber 

pembuatan modul 

lektronik. 

12 Kunci jawaban 
Kunci jawaban berisikan 
kunci jawaban dari tes 

formatif. 

No. Visual Keterangan 

 

 

b. Setelah revisi 
Tabel 8.  Desain akhir modul elektronik 

No. Visual Keterangan 

1. 

Cover 

 

Cover modul berisikan 
judul modul, gambar sun 

materi yang berkaitan 

dengan isi materi. 

2. 

Kata Pengantar 

 

Kata pengantar berisikan 

ucapan rasa syukur, serta 

rasa terima kasih terhadap 
beberapa pihak yang telah 

berperan dalam 

pengembangan modul 
elektronik ini. 

3. 

Daftar Isi 

 

Pada bagian daftar isi 

menampilkan judul dari 

setiap sub kegiatan serta 
mendaftar setiap bagian 

dari modul elektronik 

4. 

Peta kedudukan 

 
 

 

 
 

Peta kedudukan berisikan 

letak atau posisi dari materi 
pada mata kuliah fisika 

dasar 1, terutama 

menunjukkan dimana 
posisi materi yang 

dikembangkan pada modul 

elektronik ini. 
 

5. 

Glosarium  

 

Glosarium berisikan kata-
kata kunci atau kata-kata 

istilah yang langsung 

dijelaskan artinya. 



No. Visual Keterangan 

6. 

Pendahuluan 

 

Pendahuluan berisikan draf 
dan penjelasan dari 

masing-masing draf. 

Bagian dari pendahuluan 
adalah SK dan KD, 

deskripsi, waktu, prasyarat, 

petunjuk penggunaan 
modul, tujuan akhir serta 

cek penguasaan standar 

kompetensi. 

7. 

Kegiatan pembelajaran 

 

Kegiatan pembelajaran 

terdiri dari kegiatan yaitu 

pada kegiatan pertama 

materi besaran dan satuan, 

kegiatan pembelajaran 
kedua materi vektor, dan 

kegiatan pembelajaran 

ketiga materi differensial 
dan integral. 

8. 

Uraian materi 

 

Uraian materi berisikan 
materi yang sesuai dengan 

tujuan dari setiap kegiatan 

pembelajaran. 

9.  

Contoh soal 

 

Contoh soal disertai 

dengan penyelesaian 

sehingga memudahkan 
mahasiswa, contoh soal 

terdiri dari 2-5 soal 

10 

Rangkuman 

 

Rangkuman berisikan 

ringkasan dari materi per 
kegiatan pembelajaran 

11 

Tugas dan tes 

 

Tugas dan tes 
menggunakan quis 

interaktif yang terdiri dari 

2-5 soal 

12 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dalam 

tiga aspek, yaitu tes 
kognitif menggunakan quis 

interaktif yang terdiri dari 

10 soal. 

No. Visual Keterangan 
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Daftar Pustaka 

 

Pada bagian daftar pustaka 
menampilkan sumber 

pembuatan modul 

elektronik terutama sumber 

dari materi. 

Pembahasan  
Proses validasi materi dilakukan 

sebanyak dua tahap dan validasi media 

dilakukan sebanyak dua tahap. Dari proses 

validasi materi dan media, para validator telah 

menyatakan bahwa modul elektronik yang 

dikembangkan layak untuk diuji cobakan. 

Selanjutnya modul elektronik diuji cobakan 

kepada 20 mahasiswa Pendidikan Fisika 

Angkatan 2014 Universitas Jambi. Uji coba 

dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas angket. Kemudian dilakukan 

penelitian kepada 20 mahasiswa kelas reguler 

kelas B angkatan 2016. 

Dari uji coba angket yang terdapat 17 

pernyataan didapatkan 16 pernyataan yang 

valid dan satu tidak valid kemudian nilai 

relibilitas didapatkan 0,9109 dengan kategori 

sangat tinggi. Selanjutnya dari penelitian yang 

telah dilakukan diperoleh data persepsi 

mahasiswa mengenai modul elektronik yang 

dikembangkan. Hasil analisis persepsi 

mahasiswa pada aspek objek modul elektronik 

yaitu 19,2 (Baik), aspek alat indera yaitu 19,75 

(Sangat Baik), aspek perhatian modul yaitu 

13,4 (Sangat Baik). Hasil ini menunjukkan 

bahwa modul elektronik yang dikembangkan 

mendapatkan apresiasi positif dari mahasiswa. 

 

PENUTUP 
Berdasarkan penelitian ini dihasilkan 

modul elektronik Fisika Dasar 1 berbasis 

3D pageflip professional pada materi 

besaran dan satuan, vektor, differensial 

dan integral sebagai produk akhir. Modul 

elektronik ini telah melalui proses validasi 

materi dan media serta mendapatkan hasil 

yang baik dan layak untuk diuji cobakan. 



Selama proses validasi, modul elektronik 

mendapatkan penilaian dan saran 

perbaikan dari para validator. Dari saran 

perbaikan dilakukanlah revisi modul 

elektronik. Hasil revisi dan validasi 

membantu memperbaiki modul elektronik 

yang dikembangkan. Setelah melalui tahap 

validasi, modul elektronik siap diuji 

cobakan kepada mahasiswa yang telah 

ditentukan. 

Dari uji coba yang telah dilakukan 

didapat hasil bahwa dari 17 pernyataan 

didapatkan 16 pernyataan yang valid dan 

satu pernyataan tidak valid, nilai 

reliabilitas dari angket respon mahasiswa 

adalah 0,9109 yang termasuk kategori 

sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa angket persepsi yang digunakan 

memang benar layak untuk digunakan. 

Langkah selanjutnya adalah analisis 

data persepsi mahasiswa terhadap modul 

elektronik. Hasil analisis persepsi 

mahasiswa pada aspek objek modul 

elektronik yaitu 19,2 (baik), aspek alat 

indera yaitu 19,75 (sangat baik), aspek 

perhatian modul yaitu 13,5 (sangat baik). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan modul elektronik Fisika 

Dasar 1 berbasis 3D pageflip professional 

pada materi besaran dan satuan, vektor, 

differensial dan integral termasuk kategori 

baik dan layak digunakan mahasiswa 

sebagai bahan ajar mandiri. 
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