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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul elektronik menggunakan kvisoft flipbook maker 

materi momentum impuls sebagai bahan ajar pada mata kuliah Fisika Dasar I dan persepsi mahasiswa 

terhadap modul elektronik materi momentum impuls Penelitian ini merupakan penelitian Research and 

Development yang menggunakan model pengembangan ADDIE. Subjek penelitian yaitu mahasiswa 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi Angkatan 2016 kelas reguler A yang berjumlah 32 mahasiswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket studi pendahuluan, angket validasi ahli materi dan media 

serta angket persepsi mahasiswa. Teknik analisis data hasil validasi ahli dan persepsi mahasiswa dilakukan 

secara statistik deskriptif. 

Dalam pengembangan modul elektronik ini terlebih dahulu melakukan validasi media dan materi. 

Hasil validasi ahli menyatakan bahwa desain berupa warna, cover, background, gambar, animasi, simulasi 

dan video yang digunakan sudah sesuai dengan konten materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

sehingga dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. Selanjutnya uji coba pada mahasiswa angkatan 

2014 untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari angket persepsi yang digunakan. Hasil validitas 

menunjukkan terdapat tiga item pertanyaan yang tidak valid, sedangkan nilai reliabilitas 0,8979 dengan 

kategori sangat tinggi. 

Hasil persepsi mahasiswa terhadap modul elektronik materi momentum impuls secara keseluruhan 

diperoleh hasil rata-rata persepsi dari semua aspek penilaian sebesar 47.156 dengan kategori sangat baik. 

Keunggulan dari modul elektronik ini yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami dilengkapi dengan 

media pembelajaran serta kuis interaktif . Sedangkan kelemahan dari e-modul ini adalah belum terkoneksi 

secara langsung ke jaringan internet dan perlu ditambahkan soal berbentuk essay. 

. 

Kata Kunci: Modul Elektronik, Momentum Impuls, Kvisoft Flipbook Maker 

Abstract 

 This study aims to develop electronic module using flipbook kvisoft material momentum impulse as 

teaching materials in Basic Physics course I and student's perception on electronic module of impulse 

momentum material This research is a research and development research using ADDIE development model. 

Research subjects are Physics Education students of Jambi University Force 2016 A regular class A compact 

32 students. The research instrument used is questionnaire of preliminary study, questionnaire of material 

and media expert validation and student perception questionnaire. Technique of data analysis result of expert 

validation and perception. 

 In the development of this electronic module first do media validation and material. Expert validation 

results state that the designs in the form of color, cover, background, image, animation, simulation and video 

used are in accordance with the material content and learning objectives to be achieved so that it can be 

declared valid and feasible to use. Furthermore, trials in the student class of 2014 to measure the validity and 

reliability of the perceptual questionnaire used. Result of validity indicate there are three item of question 

which is not valid, while reliability value 0,8979 with very high category. 

 The result of the students' perception on the electronic module of the overall impulse momentum 

material obtained the average perception result from all aspects of the assessment of 47.156 with very good 

category. The advantages of this electronic module that is easy to understand language is equipped with 

learning media and interactive quizzes. While the weakness of this e-module is not connected directly to the 

Internet network and need to be added essay-shaped matter. 
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Pendahuluan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI)  dapat dijadikan sebuah tonggak sejarah 

baru (milestone) bagi dunia pendidikan tinggi di 

Indonesia agar menghasilkan sumber daya 

manusia berkualitas dan bersaing di tingkat 

global. Hal ini didukung dengan perkembangan 

teknologi informasi yang terjadi di negara ini 

semakin maju seiring berkembangnya era pasar 

global. Perkembangan teknologi informasi banyak 

digunakan untuk membantu menunjang aktivitas 

kehidupan manusia, di dunia pendidikan 

kehadiran teknologi informasi menjadi salah satu 

pilihan untuk menyelenggarakan program 

pendidikan (Hardyanto, 2016). 

Menurut Eliza (2012) dalam Bakri, dkk 

(2017) menyatakan bahwa “keunggulan 

pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan adalah 

ketidakterbatasannya terhadap ruang dan waktu. 

Perkembangan dibidang TIK ini merupakan 

peluang bagi dunia pendidikan di Indonesia dalam 

meningkatkan dinamika aktivitas pembelajaran 

dengan menyediakan sumber-sumber belajar 

dalam jaringan (daring) yang dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja. Media Pembelajaran yang 

memanfaatkan TIK salah satunya adalah media 

pembelajaran berbasis e-learning”. Menurut 

Basuki (2015) menyatakan bahwa “e-learning 

adalah media yang digunakan untuk menyalurkan 

informasi dari pendidik ke peserta didik melalui 

media komputer dan internet”. Selanjutnya 

Marwah, dkk (2015) menyatakan bahwa “e-

learning merupakan suatu jenis belajar-mengajar 

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar 

ke mahasiswa dengan menggunakan media 

internet, intranet atau media jaringan kompuer 

lain”. 

Pembelajaran berbasis e-learning dapat 

sebagai media yang berfungsi untuk memudahkan 

proses belajar mengajar, serta dapat meningkatkan 

kemandirian dan keaktifan mahasiswa dalam 

belajar, sehingga dengan demikian tujuan dari 

proses pembelajaran dapat terealisasikan dengan 

maksimal. Selanjutnya Karim (2016) menyatakan 

bahwa “dalam sebuah pembelajaran, semua 

komponen pembelajaran selalu mengharapkan 

agar tujuan pembelajaran senantiasa tercapai. 

Termasuk dalam perkuliahan, dosen dan 

mahasiswa senantiasa mengharapkan tujuan 

perkuliahan dapat tercapai. Tujuan perkuliahan 

yang disusun sudah mempertimbangkan beberapa 

hal, diantaranya learning outcome (LO) lulusan 

yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan kompetensi mata 

kuliah yang mendukung pencapaian LO program 

studi”. 

Pernyataan di atas didukung dengan 

Permendikbud No.73 tahun 2013 Pasal 2 poin 1 

yang menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan 

tinggi merupakan kerangka penjenjangan 

kualifikasi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian 

pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, 

pendidikan informal, dan pengalaman kerja ke 

dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. 

Capaian pembelajaran yang dimaksud pada pasal 

2 poin 1 tercantum pula pada Permendikbud 

No.73 tahun 2013 Pasal 3 poin 5 yang merupakan 

kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, 

dan akumulasi pengalaman kerja.  

Kemampuan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan harus dimiliki oleh setiap lulusan 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia, salah 

satunya yaitu Universitas Jambi. Hal tersebut 

sesuai dengan misi dari program studi pendidikan 

Fisika Universitas Jambi poin 1 yaitu 

menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk 

menghasilkan tenaga pendidik Fisika yang 

memiliki kompetensi pendidik yang unggul sesuai 

dengan standar nasional pendidikan. 

Program studi pendidikan Fisika di 

Universitas Jambi memiliki beberapa mata kuliah 

wajib dan mata kuliah tambahan, salah satu mata 

kuliah wajib yaitu Fisika Dasar I, dimana mata 

kuliah Fisika Dasar I ini menentukan untuk materi 

mata kuliah selanjutnya, seperti Termodinamika, 

Mekanika, Fisika Modern, Fisika Atom dan Inti, 

Fisika Matematika dan lain sebagainya. Adapun 

pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah 

Fisika Dasar I antara lain: besaran dan satuan, 

vektor, kinematika partikel, dinamika partikel, 

usaha energi, momentum impuls, mekanika benda 

tegar, fluida, listrik statis, listrik dinamis, serta 

medan magnet. Berdasarkan satuan acuan 

pendidikan (SAP) materi mengenai momentum 

impuls terdapat lima topik yang dibahas meliputi 

momentum, impuls, hukum kekekalan 

momentum, tumbukan, serta pusat massa. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket 

kepada 15 mahasiswa pendidikan Fisika angkatan 

2014 yang telah mengontrak mata kuliah Fisika 

Dasar I diperoleh kesulitan dalam memahami 

materi Fisika Dasar I salah satunya momentum 

impuls. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

dalam mempelajari materi momentum impuls, 

diantaranya: 

1. Sulitnya memahami bahasa dari buku yang 

digunakan 

2. Kurang terdapatnya animasi serta simulasi 

yang menjelaskan materi momentum impuls 
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3. Mahasiswa kesulitan mendapatkan sumber 

belajar yang sesuai 

Bahan ajar yang sudah ada tidak 

menguraikan secara rinci materi yang dipelajari 

sehingga mengakibatkan mahasiswa sulit mencari 

bahan ajar yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Bahasa dari sumber belajar yang digunakan yaitu 

bahasa yang rumit sehingga mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi 

serta maksud dari penjelasan bahan ajar tersebut. 

Sebagai contoh bahan ajar yang digunakan yaitu 

buku berbahasa inggris. Buku tersebut 

menyebabkan mahasiswa merasa kesulitan 

mengerti maksud dari bahasa buku serta 

memahami materi yang ada dibuku. Hal tersebut 

mengakibatkan penggunaan media pembelajaran 

yang belum optimal. 

Kenyataannya, kesulitan dari penggunaan 

media pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi seperti komputer di kampus masih 

belum optimal. Sebagian besar dosen masih 

menggunakan media berupa ilustrasi gambar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagian 

besar mahasiswa menyarankan untuk 

pengembangan media pembelajaran yang dapat 

membantu dalam proses penyampaian informasi 

dimana materi abstrak dapat divisualisasikan 

secara konkret dan menarik, agar kegiatan belajar-

mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Kegiatan belajar mengajar yang dihadapi 

mahasiswa sebagai calon guru Fisika dalam 

memahami konsep, tentunya merasa kesulitan 

dalam menjelaskan materi kepada mahasiswa, 

sehingga ketercapaian didalam proses 

pembelajaran tidak maksimal. Pateda (2015) 

menyatakan bahwa “pemahaman mahasiswa 

sebagai calon guru dalam menguasai konsep-

konsep Fisika akan mempengaruhi tercapainya 

tujuan pendidikan dalam proses belajar dan 

pembelajaran tidak dapat terwujud dan 

terhambat”. Oleh karena itu sebagai calon guru 

harus menguasai dan memahami konsep-konsep 

yang sudah ditentukan dan lebih bijaksana dalam 

menentukan model atau strategi pembelajaran. 

Selanjutnya Lubis (2009) menjelaskan bahwa 

“menguasai memiliki arti bahwa pembelajaran 

Fisika harus menjadikan mahasiswa tidak sekedar 

tahu (knowing) dan hafal (memorizing) tentang 

konsep-konsep, melainkan harus menjadikan 

mahasiswa mengerti dan memahami (to 

understand) konsep-konsep tersebut dan 

menghubungkan keterkaitan suatu konsep dengan 

konsep lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

karakteristik dari seorang calon guru Fisika itu 

tidak hanya sekedar menjelaskan rumus dan 

konsep akan tetapi membuat mahasiswa 

memahami dan mengerti dari konsep yang telah 

diajarkan”. 

Agar dapat menghasilkan lulusan dengan 

kriteria tersebut, perguruan tinggi perlu 

melakukan perbaikan yang terus menerus 

terhadap fasilitas pembelajaran yang dimiliki. 

Salah satu bentuk fasilitas pembelajaran yang 

dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas 

kemampuan dan keterampilan mahasiswa adalah 

ketersediaan serta pemanfaatan media 

pembelajaran yaitu pembuatan bahan ajar. Bahan 

ajar merupakan sarana penyampaian materi 

perkuliahan dari dosen ke mahasiswa, sehingga 

bahan ajar memiliki peran sentral yang perlu 

dirancang untuk memfasilitasi kemampuan belajar 

mandiri pada mahasiswa (Dirjen Kemendiknas, 

2010). Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian pengembangan bahan ajar yang dapat 

menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan 

yang dihadapi oleh mahasiswa dan dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar mandiri. Adapun 

bahan ajar yang dimaksud adalah modul 

elektronik. 

E-module merupakan suatu modul berbasis 

TIK. Kelebihannya dibandingkan dengan modul 

cetak adalah sifatnya yang interaktif memudahkan 

dalam navigasi, memungkinkan 

menampilkan/memuat gambar, audio, video dan 

animasi serta dilengkapi tes/kuis formatif yang 

memungkinkan umpan balik otomatis dengan 

segera (Suarsana & Mahayukhti, 2013). 

Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat 

Winarko, dkk (2013) yang menyatakan bahwa 

“modul elektronik merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-

batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang 

secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan”. Adanya 

penggunaan modul elektronik di dalam proses 

pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih 

inovatif, suasana belajar lebih menarik serta 

mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar. 

Perdana, dkk (2016)  menyatakan bahwa “this 

electronic module is also used to increase 

student’s motivation” yang artinya modul 

elektronik dapat meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. 

Modul elektronik  tersebut menampilkan 

video, gambar, latihan soal berbentuk flash, serta 

simulasi. Adapun software yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut adalah kvisoft flipbook. Kvisoft 

flipbook merupakan software yang dapat 

mengubah tampilan file PDF menjadi lebih 

menarik seperti layaknya sebuah buku. Software 

ini digunakan untuk mengubah PDF ke flash 

flipbook dengan efek lipatan halaman digital, 

halaman ini memiliki fungsi menjadikan teks dan 
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gambar tersebut dalam informasi digital baik 

dalam format swf, exe, html, email, atau dijadikan 

screen saver. Tidak hanya teks, kvisoft flipbook 

maker mampu menampilkan tayangan suara, 

grafik, gambar, animasi, maupun movie, sehingga 

informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan 

dengan buku konvensional. 

Penggunaan modul elektronik materi 

momentum impuls pernah dikembangkan oleh 

Yusra (2016) dengan judul penelitiannya adalah 

“pengembangan modul elektronik berbasis 

explicit instruction pada materi momentum dan 

impuls untuk SMA kelas XI” dimana dari 

penelitian yang telah dilakukan menyarankan 

sebaiknya pengembangan perangkat pembelajaran 

tetap dilakukan, serta dapat mengembangkan isi 

modul yang diujicobakan tidak hanya terpaku 

pada satu kegiatan pembelajaran untuk mewakili 

proses pembelajaran, akan tetapi terdiri dari 

beberapa kegiatan pembelajaran. Sehingga pada 

penelitian ini peneliti mengembangkan modul 

elektronik dengan software serta materi yang 

sama untuk tingkatan perguruan tinggi yaitu 

momentum impuls yang terdiri dari lima kegiatan 

pembelajaran. Konsep momentum impuls 

memiliki tingkat kesulitan yang relatif tinggi, 

bersifat matematis dan aplikatif dalam kehidupan 

sehari-hari. Beberapa contoh aplikasi dari konsep 

momentum impuls diantaranya adalah peristiwa 

dua buah mobil yang saling bertabrakan, 

permainan bola biliar, penembakan peluru, prinsip 

kerja roket, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi 

tersebut tidak memungkinkan untuk dibawa 

secara langsung ke dalam kelas. Seperti halnya 

pada permainan bola biliar, untuk menjelaskannya 

diperlukan suatu animasi yang dapat 

memperlambat gerakan bola yang dipukul oleh 

pemain menuju bola lainnya yang sedang diam. 

Sama halnya pada peristiwa penembakan peluru, 

gerakan hentakan peluru yang melesat dari dalam 

senapan dapat terlihta bergerak lambat dengan 

bantuan animasi. Tidak semua fenomena dalam 

konsep Fisika dapat dilihat secara langsung. 

Terdapat beberapa konsep Fisika memerlukan 

adanya manipulasi objek secara fisis agar 

mahasiswa lebih mudah membayangkan konsep 

Fisika yang sedang dipelajari. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

Menghasilkan modul elektronik menggunakan 

kvisoft flipbook maker materi momentum impuls 

sebagai bahan ajar pada mata kuliah Fisika Dasar 

I sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan untuk Mengetahui persepsi 

mahasiswa terhadap modul elektronik 

menggunakan kvisoft flipbook maker materi 

momentum impuls sebagai bahan ajar pada mata 

kuliah Fisika Dasar I. 

 

Metode Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). 

Model pengembangan yang digunakan adalah 

model ADDIE yaitu singkatan dari analyze 

(analisis), design (desain), development 

(pengembangan), implementation (implementasi), 

dan evaluate (evaluasi) (Branch ,2009). model 

ADDIE adalah salah satu model yang paling 

umum digunakan di bidang desain instruksional 

panduan untuk menghasilkan desain yang efektif. 

Adapun produk yang akan dikembangkan adalah 

pembuatan bahan ajar berupa modul elektronik 

materi momentum impuls pada mata kuliah Fisika 

Dasar I, sehingga model yang cocok untuk 

digunakan adalah ADDIE.  

 

Waktu dan Temapat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi pada tanggal 

27 Januari 2018. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelian ini terdiri dari mahasiswa 

angkatan 2014 dan mahasiswa angkatan 2016 

kelas regular A yang memiliki nomor identitas 

mahasiswa (NIM) ganjil. Uji coba dilakukan pada 

mahasiswa angkatan 2014 yang berjumlah 20 

mahasiswa untuk validitas dan reliabilitas angket. 

Sedangkan penelitian pada mahasiswa angkatan 

2016 kelas regular A yang berjumlah 32 

mahasiswa yaitu untuk melihat persepsi siswa 

terhadap modul elektronik Momentum Impuls. 

 

Prosedur Pengembangan  

Menurut Branch (2009) langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan berdasarkan model 

pengembangan ADDIE ditunjukkan pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Gambar 3.1 Tahap Pengembangan Model ADDIE 

                                      (Sumber: Branch 2009) 

1. Analyze (Analisis) 
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Tujuan dari tahap analisis adalah menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan menentukan 

kompetensi mahasiswa. Adapun prosedur yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Validasi kesenjangan kinerja 

Tujuan dari prosedur ini adalah menghasilkan 

sebuah pernyataan tujuan dasar untuk 

menetapkan kesenjangan pelaksanaan. Untuk 

mengetahui potensi dan masalah ynag terjadi 

dalam proses belajar mengajar mata kuliah 

Fisika Dasar I dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket dengan tujuan untuk 

melakukan analisis masalah terhadap bahan 

ajar Fisika Dasar I khususnya materi 

momentum impuls. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

sebagian besar mahasiswa membutuhkan 

pengembangan media pembelajaran yang 

dapat membantu dalam proses penyampaian 

informasi dimana materi abstrak dapat 

divisualisasikan secara konkret dan menarik, 

bahasa dari  agar kegiatan belajar-mengajar 

dapat berjalan dengan baik, adapun media 

yang dimaksud yakni berbentuk modul 

elektronik. 

b. Merumuskan tujuan instruksional 

Kegiatan merumuskan tujuan instruksional 

bertujuan untuk menghasilkan tujuan sesuatu 

yang merespon kesenjangan pelaksanaan yang 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan. Tujuan ditetapkan setelah 

mengidentifikasi kesenjangan antar a kondisi 

aktual (nyata) dan yang diharapkan. 

berdasarkan analisis pembelajaran yang 

diamati. Tujuan yang ditetapkan diharapkan 

dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa. Setelah diperoleh 

tujuan instruksional, kemudian peneliti 

memilih atau menetapkan prioritas tindakan. 

Dengan demikian peneliti menetapkan 

prioritas tindakannya adalah melakukan 

pengembangan terhadap bahan ajar Fisika 

Dasar 1 materi Momentum Impuls berbasis 

kvisoft flipbook maker. 

c. Analisis karakteristik siswa 

Tahap mengidentifikasi karakteristik 

mahasiswa dilakukan dengan tujuan agar 

diperolehnya informasi mengenai kemampuan 

awal, pengalaman, motivasi, dan lain 

sebagainya. Pada tahap ini subjek uji coba 

adalah mahasiswa yang telah mengontrak mata 

kuliah Fisika Dasar. Adapun analisis yang 

dilakukan adalah: 

1. Produk akan diuji cobakan pada mahasiswa 

yang telah mengontrak mata kuliah Fisika 

Dasar I. 

2. Kemampuan awal yang dimiliki mahasiswa 

sebagai persyaratan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang akan diberikan. 

Kemampuan ini merupakan hasil dari 

berbagai pengalaman masing-masing 

mahasiswa. 

3. Karakteristik berhubungan dengan latar 

belakang, lingkungan hidup dan 

4. Status sosial, hanya saja mahasiswa yang 

memiliki komputer atau laptop serta 

handphone android yang dapat 

memanfaatkan e-modul untuk pembelajaran 

mandiri. 

d. Mengidentifikasi sumber-sumber yang 

dibutuhkan 

Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi 

sumber-sumber yang dibutuhkan dalam 

melakukan pengembangan modul elektronik 

materi Momentum Impuls. Ada empat sumber 

daya yang perlu dianalisis, yaitu: (1) sumber daya 

isi, (2) sumber daya teknologi, (3) sumber daya 

fasilitas instruksional, (4) sumber daya 

manusia. 

e. Menentukan strategi pembelajaran yang tepat. 

Branch (2009) menyatakan bahwa tahap ini 

pada dasarnya bertujuan untuk (1) 

mengidentifikasi produk yang akan 

dikembangkan, dalam hal ini yaitu modul 

elektronik Fisika Dasar I materi Momentum 

Impuls, (2) memperhitungkan lamanya 

mengembangkan modul elektornik Fisika 

Dasar I materi Momentum Impuls, dan (3) 

memperhitungkan analisis biaya, dalam 

pengembangan modul elektornik Fisika Dasar 

I materi Momentum Impuls ini meliputi biaya 

pada saat tahap analisis, biaya pengembangan 

yang terdiri dari biaya ATK, transportasi dan 

paket internet. 

f. Menyusun rencana program/proyek 

Pada tahap analisis, langkah terakhir yang 

dilakukan adalah menyusun rencana 

pengelolaan program/kerja. Pada langkah ini, 

peneliti merancang rencana kerja yang akan 

dilakukan dalam pengembangan produk yang 

berguna untuk menghasilkan media yang 

peneliti kembangkan. 

2. Design (Desain) 

Tahap ini dikenal dengan istilah membuat 

rancangan. Dalam pembuatan modul, tahap 

design (rancangan) merupakan tahap yang 

paling penting, dimana kita merancang dari 

cover hingga ke bagian evaluasi dari 

modul. 
Adapun butir langkah yang harus dilakukan 

dalam tahap design adalah: 

a. Mengumpulkan atau pembuatan produk 
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Tahap mengumpulkan atau pembuatan produk 

berupa perangkat pembelajaran serta 

perancangan desain modul yang akan 

dikembangkan . Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengidentifikasi komponen 

materi yang penting dikuasai dalam mencapai 

tujuan instruksional. Perangkat pembelajaran 

tersebut terdiri dari silabus perkuliahan Fisika 

dasar I Universitas jambi, Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) yang didapat 

dari dosen Pengampu mata kuliah. Materi yang 

terdapat dalam modul elektronik yang akan 

dikembangkan terdiri dari lima kegiatan 

pembelajaran meliputi: momentum, impuls, 

hukum kekekalan momentum, tumbukan serta 

pusat massa.  

b. Merancang naskah/draft modul 

Kegiatan membuat rancangan draft modul 

yaitu agar modul yang dibuat nantinya terarah 

dan terstruktur dengan baik. Dalam langkah 

ini, mencakup pembuatan storyboard dari 

modul 

3. Develop (Pengembangan) 

Branch (2009) “the purpose of the develop 

phase is to generate and validate selected 

learning resources”. Maksudnya tahap 

pengembangan ini bertujuan untuk 

menghasilkan dan memvalidasi produk yang 

dibuat. Validasi yang dimaksud yaitu validasi 

ahli media dan ahli materi. Serta pada tahap ini 

peneliti mengembangkan kisi-kisi angket 

persepsi mahasiswa yang terdiri dari tigas 

aspek yaitu objek, alat indera dan perhatian. 

4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk 

menerapkan sistem pembelajaran yang sedang 

kita buat. Tahap implementasi ini dapat 

digunakan untuk melihat antusias mahasiswa 

dalam menggunakan modul elektronik yang 

telah dikembangkan.  

Setelah modul elektronik divalidasi oleh ahli 

media dan ahli materi dan diperbaiki, maka 

langkah selanjutnya modul elektronik ini 

diimplementasikan pada mahasiswa 

Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi 

sebagai subjek penelitian. Pada tahap awal uji 

coba dilakukan pada mahasiswa angkatan 2014 

untuk mengukur validitas dan reliabilitas 

instrument, dan selanjutnya penulis melakukan 

penelitian pada angkatan 2016 di kelas Reguler 

A yang berjumlah 32 mahasiswa. Dimana 

mahasiswa diminta untuk mengisi angket 

tentang persepsi mereka terhadap modul yang 

telah dibuat. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah 

sistem pembelajaran yang sedang dibangun 

berhasil, sesuai dengan harapan awal atau 

tidak. Setelah modul diujicobakan kepada 

mahasiswa, dan ternyata masih memiliki 

beberapa kelemahan dan membutuhkan 

penyempurnaan sebelum diproduksi, maka 

modul yang telah dikembangkan dievaluasi 

berdasarkan saran dari validator dan hasil uji 

coba. Hasil dari tanggapan para mahasiswa 

menyatakan modul yang disusun telah 

memenuhi kriteria yang baik dan benar, maka 

tidak perlu dilakukan perbaikan atau revisi 

produk. 

 

Jenis Data 

Dalam penelitian pengembangan ini, jenis data 

yang diperoleh adalah jenis data kualitatif dan 

kuantitatif. Jenis data kualitatif diperoleh dari 

validator media dan materi serta mahasiswa 

sebagai responden yang memberikan tanggapan 

dan saran, sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil penyebaran melalui instrument angket 

persepsi terhadap modul elektronik materi 

momentum impuls kepada mahasiswa dengan 

beberapa alternatif pilihan jawaban sesuai skala 

likert. 

Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun instrumen pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian pengembangan ini 

ialah angket. Angket yang digunakan berupa 

angket tertutup, dikarenakan respon hanya 

diminta untuk memilih jawaban yang telah 

disediakan di dalam angket. Pada penelitian ini, 

angket yang digunakan yaitu angket diisi oleh 

validator ahli media, ahli materi serta angket 

persepsi mahasiswa. 

Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini, perhitungan data yang 

diperoleh menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif, yang dijabarkan sebagai 

berikut: 
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A. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif dilakukan dengan 

mengumpulkan data berdasarkan saran dan 

komentar dari validator. Analisis data kualitatif 

dapat disajikan secara deskriptif.  Setelah para 

ahli memberikan validasi ataupun penilaian 

terhadap modul yang dikembangkan, maka 

akan dilakukan revisi sesuai dengan saran dan 

komentar dari validator terhadap modul yang 

dikembangkan hingga selanjutnya divalidasi 

kembali oleh validator sampai diperolehnya 

kesimpulan bahwa modul tidak perlu direvisi 

kembali.  

B. Analisis Data Kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari hasil 

penyebaran angket persepsi kepada 

mahasiswa. Data kuantitatif yang diperoleh 

inilah yang nantinya akan dianalisis.  Namun 

sebelum angket disebarkan kepada para 

responden, angket perlu diuji dengan 

menganalisis validitas dan reliabilitasnya. 

a. Analisis Validitas 

Azwar (1987) dalam Matondang (2009) 

menyatakan bahwa “validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

pengukur (tes) dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukur secara tepat atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut 

merupakan besaran yang mencerminkan secara 

tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari 

apa yang diukur”.  

Menurut Sujarweni & Endrayanto (2012) 

menyatakan bahwa “uji validitas digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan 

suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada 

umumnya mendukung suatu kelompok 

variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji 

validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan 

dengan r tabel, jika r tabel  r hitung maka 

valid”. Untuk menguji validitas instrumen 

penelitian peneliti menggunakan teknik 

korelasi product moment dengan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2010): 

  

     2222 yyNxxN

yxxyN
rxy






                      

 

Dimana: 

xyr  = koefisien korelasi antara x dan y 

N  = jumlah subjek 

xy  = jumlah perkalian skor x dan skor y 

x = jumlah total skor x 

y  = jumlah total skor y 
2x  = jumlah dari kuadrat x 
2y  = jumlah dari kuadrat y 

Untuk menafsirkan tinggi rendahnya 

validitas dan koefisien korelasi, digunakan 

pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.5 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) 

b. Analisis Reliabilitas 

Arikunto (2010) menyatakan bahwa 

“reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes diaktakan mempunyai 

taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Dalam hal 

ini validitas lebih penting dan reliabilitas ini 

perlu, karena menyokong terbentuknya 

validitas. Sebuah tes mungkin reliabel tetapi 

tidak valid. Sebaliknya sebuah tes yang valid 

biasanya reliabel”. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Sujarweni & Endrayanto 

(2012) menyatakan bahwa “reabilitas 

(keandalan) 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”.  

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara 

bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. Jika nilai alpha  0,60 maka 

reliabel, dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan:  

r11   = indeks korelasi (harga reliabilitas) 

k   = banyaknya butir soal 
2

b  = total varian butir. 

2

t    = varians total 

N  = jumlah item. 

X  = skor total  

Koefisien reliabilitas tes berkisar antara 0,00 – 

1,00 dengan perincian korelasi:                                

Tabel 3.6 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) 

c. Analisis Skala Angket 

Menurut Sugiyono (2012) skala likert 

merupakan skala yang untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-tem 

instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradiasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif yang dapat berupa kata-kata seperti 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. 

Data berupa skor ini akan diubah menjadi 

pernyataan akhir yang merupakan data 

kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah 

menganalisis data angket persepsi mahasiswa. 

Kategori penilaian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sangat baik, baik, tidak 

baik, dan sangat tidak baik. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif jawaban pada skala likert 

dapat diberi skor dan dibuat dalam bentuk 

checklist. Adapun langkah-langkah 

menganalisis data angket persepsi siswa adalah 

sebagai  berikut:  

 

a) Mengkuantitatifkan hasil checking dengan 

memberi skor sesuai dengan bobot yang 

telah ditentukan sebelumnya. 
 

Tabel 3.7 Bobot penilaian untuk setiap 

alternatif respon 

 

Alternatif 

Respon 

Bobot penilaian 

(Skor) 

Sangat setuju 4 

setuju 3 

Tidak setuju  2 

Sangat tidak setuju 1 

                  (Sumber: Sugiyono, 2012) 

 

b) Menentukan skor rata-rata indikator yang 

diberikan berdasarkan penilaian dari 

validasi ahli media, validasi ahli materi, dan 

persepsi mahasiswa. 

n

X
X


  

Keterangan: 

X = skor rata-rata validasi 

 X = jumlah skor jawaban responden  

n = jumlah responden (validator) 

 
c) Mengidentifikasi kecenderungan ubahan setiap 

sub variabel digunakan rata-rata ideal (Xi) dan 

standar deviasi ideal (SDi), dapat dihitung 

dengan acuan norma yaitu:  

Xideal = 
2

1
 (skor tertingi + skor terendah) 

SDideal = 
6

1
 (skor tertinggi – skor terendah)  

d) Kemudian setiap sub variabel dikategorikan 

menjadi empat kategori dan diubah menjadi 

data kualitatif sebagai berikut :  

 

Tabel 3.9 Rentang Skor dan Kriteria Kualitatif 

Rentang Skor Kriteria 

SDiXiXSDiXi 0,35,1   
Sangat  

Baik 

SDiXiXSDiXi 5,10   Baik 

SDiXiXSDiXi 05,1   Tidak Baik 

SDiXiXSDiXi 5,13   
Sangat 

tidak Baik 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2010) 

 

e) Langkah terakhir dalam teknik analisis data 

pada penelitian ini adalah menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan. Data dari angket dan 

dokumentasi disimpulkan secara deskriptif. 
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Hasil dan Pembahasan 

Modul elektronik didesain dan 

dikembangkan berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari tahapan observasi awal sampai pada tahapan 

desain. Untuk menyesuaikan apa yang dbutuhkan 

mahasiswa dengan apa yang telah dikembangkan, 

maka dilakukan validasi sebanyak 2 kali. Validasi 

yang dilakukan yaitu validasi materi dan validasi 

media. Validasi dilakukan oleh satu orang dosen 

Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Validator 

akan memberikan saran, kritikan terhadap modul 

elektronik yang dikembangkan. Validasi 

dilakukan sampai validator menyatakan bahwa 

modul elektronik telah layak digunakan tanpa 

revisi.  

1) Validasi Media 

Pada validasi media tahap I, berdasarkan 

angket yang diberikan, validator 

menyarankan: 

1. Menambahkan rujukan/sumber dari media 

yang digunakan  pada modul elektronik 

yang meliputi gambar, animasi, simualsi 

dan video. 

2. Menambahkan makna dari konsep 

terhadap gambar, animasi, simulasi dan 

video pada modul elektronik 

3. Pada bagian evaluasi yaitu tes kognitif 

diperbaiki kedalam format kuis interaktif 

Selanjutnya, setelah saran dan komentar dari 

validator media pada tahap pertama selesai 

diperbaiki, maka dilakukan validasi media 

tahap kedua. Adapun hasil dari validasi 

media tahap yang kedua validator sudah 

menceklis “Ya” untuk setiap pertanyaan 

tanpa revisi. Sehingga validator 

menyimpulkan bahwa tidak ada lagi saran 

perbaikan yang harus dilakukan terhadap 

modul elektronik yang dikembangkan dan 

sudah layak untuk digunakan tanpa revisi. 

 

2) Validasi materi 

Selain validasi media, modul pembelajaran 

ini juga divalidasi dari aspek materinya. 

Adapun hasil validasi materi tahap pertama 

menunjukkan bahwa modul elektronik telah 

dapat dinyatakan baik dari aspek materi 

walaupun terdapat beberapa bagian yang 

perlu diperbaiki. Saran ataupun komentar 

dari validator ialah sebagai berikut: 

1. Tambahkan materi mengenai koefisien 

restitusi di kegiatan pembelajaran yang 

keempat mengenai tumbukan 

2. Tambahkan penerapan materi dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Setiap kegitan pembelajaran, 

tambahkan 2 contoh soal agar 

mahasiswa lebih memahami materi 

yang dipelajari 

4. Sesuaikan soal-soal yang terdapat di 

bagian tugas, tes di setiap kegiatan 

serta tes kognitif di akhir 

pembelajaran dengan karakteristik 

materi 

5. Simulasi yang tidak berhubungan 

dengan materi dihilangkan khususnya 

di kegiatan pembelajaran pertama 

yaitu mengenai momentum 

6. Video yang tidak berhubungan 

dengan materi dihilangkan khususnya 

di kegiatan pembelajaran kelima yaitu 

mengenai pusat massa 

Setelah melakukan validasi materi tahap 

pertama, penulis melakukan revisi sesuai 

saran validator, masih terdapat materi yang 

perlu diperdalam, baik dari pemahaman 

materi, penggunaan bahasa, contoh soal 

hingga tugas dan tes. Modul pembelajaran 

layak digunakan setelah melakukan validasi 

tahap kedua tanpa revisi.  

Hasil validasi materi tahap kedua 

menunjukkan bahwa modul elektronik tidak 

perlu revisi lagi, hal ini terlihat validator 

sudah menceklis “Ya” untuk setiap 

pertannyaan. Setelah semua validator 

menyatakan bahwa pada semua aspek tidak 

perlu direvisi lagi maka validator 

menyatakan bahwa modul yang telah dibuat 

sudah sangat baik dan layak digunakan.  

 

Setelah selesai divalidasi oleh dosen ahli, 

tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba 

modul elektronik pada mahasiswa angkatan 2014 

untuk menentukan validitas dan reliabilitas 

angket. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunaan teknik korelasi product moment  

pada persamaan 3.1. Dari perhitungan 

menggunakan persamaan 3.1 diperoleh hasil 

bahwasanya dari 17 item pertanyaan terdapat tiga 

item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item 

pertanyaan nomor 2,10 dan 13. Dimana hasil 

tabelhitung rr   sehingga diperoleh hasil ketiga 

item pertanyaan tersebut tidak valid, sedangkan 

uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

program excel dengan mengacu pada persamaan 

Alfa Cronbach, sehingga diperoleh nilai 

reliabilitas angket sebesar r11 = 0.8979 dengan 

kategori realibilitas sangat tinggi. 

Selanjutnya hasil uji coba digunakan untuk 

penelitian pada mahasiswa angkatan 2016 kelas 
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reguler A dalam menentukan persepsi siswa 

terhadap modul elektronik yang dikembangkan.  

Angket yang digunakan terdiri dari 3 aspek 

yang terdiri dari 13 indikator penilaian  

diantaranya: (1) kemenarikan gambar, animasi, 

simualsi, dan video, (2) kejelasan gambar, 

animasi, simualsi, dan video, (3) kesesuaian 

gambar, animasi, simualsi, dan video dengan isi 

materi momentum impuls, (4) penyajian materi 

momentum impuls, (5) keteraturan tata letak 

menu dan unsur visual lainnya, (6) kualitas suara, 

(7) kejelasan bahasa yang digunakan, (8) 

kejelasan petunjuk pengerjaan soal, (9) kesesuaian 

soal dengan isi materi, (10) kemudahan dalam 

penggunaan modul, (11) kemudahan dalam 

memahami materi, (12) kebermanfaatan modul 

elektornik, (13) pemberian motivasi dalam 

belajar. Dari 13 indikator ini terdiri dari 14 butir 

pertanyaan 

Adapun hasil perhitungan persepsi 

mahasiswa terhadap modul elektronik momentum 

impuls yaitu, sebagai berikut:  

a. Pada aspek penilaian objek secara 

keseluruhan memperoleh nilai persepsi 

mahasiswa sebesar 3,34 dengan kategori 

sangat baik yang terdiri dari lima indikator 

dengan nilai persepsi mahasiswa terhadap 

modul elektronik momentum impuls 

diantaranya: (1) kemenarikan gambar, 

animasi, video dan simulasi diperoleh sebesar 

3,56 dengan kategori sangat baik, (2) 

kejelasan gambar, animasi, video dan 

simulasi diperoleh sebesar 3.28 dengan 

kategori sangat baik, (3) kesesuaian gambar, 

animasi, video dan simulasi dengan isi materi 

momentum impuls diperoleh sebesar 3.25 

dengan kategori sangat baik, (4) penyajian 

materi momentum impuls diperoleh sebesar 

3.28 dengan kategori sangat baik, dan (5) 

keteraturan tata letak menu dan unsur visual 

lainnya diperoleh sebesar 3.375 dengan 

kategori sangat baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasanya semua indikator 

pada aspek penilaian objek yang memiliki 

katogeri sangat baik. 

b. Pada aspek penilaian alat indera secara 

keseluruhan memperoleh nilai persepsi 

mahasiswa sebesar 3,28 dengan kategori 

sangat baik yang terdiri dari empat indikator 

dengan nilai persepsi mahasiswa terhadap 

modul elektronik momentum impuls 

diantaranya: (1) kualitas suara diperoleh 

sebesar 3.09 dengan kategori baik. (2) 

kejelasan bahasa yang digunakan diperoleh 

sebesar 6.56 yang setiap indikator nya 

bernilai 3,28 sehingga termasuk kategori 

sangat baik. (3) kejelasan petunjuk 

pengerjaan soal diperoleh sebesar 3.40 

dengan kategori sangat baik, dan (4) 

kesesuaian soal (tugas dan tes) dengan isi 

materi momentum impuls diperoleh sebesar 

3.37 dengan kategori sangat baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwasanya 

pada aspek penilaian alat indera yang terdiri 

dari empat indikator terdapat tiga indikator 

yang memiliki katogeri sangat baik, dan satu 

indikator memiliki kategori baik. 

c. Pada aspek penilaian perhatian secara 

keseluruhan memperoleh nilai persepsi 

mahasiswa sebesar 3,49 dengan kategori 

sangat baik yang terdiri dari empat indikator 

dengan nilai persepsi mahasiswa terhadap 

modul elektronik momentum impuls 

diantaranya: (1) kemudahan dalam 

penggunaan modul elektronik materi 

momentum impuls diperoleh sebesar 3.37 

dengan kategori sangat baik, (2) kemudahan 

dalam memahami materi momentum impuls 

diperoleh sebesar 3.43 dengan kategori 

sangat baik, (3) kebermanfaatan modul 

elektronik materi momentum impuls untuk 

mengerjakan soal (tugas dan tes) diperoleh 

sebesar 3.59 dengan kategori sangat baik, dan 

(4) pemberian motivasi dalam belajar 

diperoleh sebesar 3.56 dengan kategori 

sangat baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasanya semua indikator 

pada aspek penilaian perhatian yang 

memiliki katogeri sangat baik. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

modul elektronik yang telah dikembangkan sudah 

layak digunakan sebagai referensi belajar mata 

kuliah Fisika Dasar I khususnya materi 

momentum impuls. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

persepsi mahasiswa terhadap modul elektronik 

momentum impuls ini dirata-ratakan secara total 

sebesar 47.156 dengan kategori sangat baik. 

Spesifikasi  

1. Modul elektronik Momentum Impuls dengan 

menggunakan program kvisoft flipbook 

maker pro yang memiliki format .exe. Dalam 

pembuatannya terdapat beberapa software 

yang dibutuhkan dalam proses 

pengembangan e-modul, antara lain yaitu:  

a. Software Kvisoft Flipbook Maker Pro , 

yang berfungsi untuk mengubah bahan 

ajar dengan format pdf menjadi bahan ajar 

elektronik. 

b. Macromedia Flash, yang berfungsi untuk 

membuat animasi pada bahan ajar 

elektronik 
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c. Ispring suite 8, yang berfungsi untuk 

membuat kuis dalam bahan ajar 

elektronik 

d. Movie maker, yang berfungsi untuk 

mengedit video, seperti memotong 

video, menambahkan audio ke video, 

dan lain sebagainya. 

2. Desain layout yang dibuat dengan konsistensi 

warna yang menarik agar tidak terkesan 

terlalu berwarna dengan tampilan 3D.  

3. Adapun materi pada modul elektronik adalah 

momentum, impuls, hukum kekekalan 

momentum, tumbukan dan pusat massa. 

4. Materi disajikan secara mendalam dan jelas 

disertai dengan gambar, video, animasi, dan 

simulasi, selain itu persamaan yang disajikan 

secara rinci.  

5. Pada modul elektronik momentum impuls 

terdiri dari lima kegiatan pembelajaran yang 

masing-masing kegiatan dilengkapi dengan 

contoh soal, tugas dan tes masing-masing dua 

soal. Selanjutnya di akhir kegiatan 

pembelajaran terdapat kuis interaktif yang 

mencakup materi dari setiap kegiatan 

pembelajaran yaitu terdiri dari 10 pertanyaan 

yang ditampilkan secara acak.  

 

Keunggulan yang terdapat pada modul 

elektronik momentum impuls antara lain bahasa 

yang digunakan mudah dimengerti, terdapat 

petunjuk modul, terdapat pertanyaan apersepsi di 

awal pembelajaran, terdapat gambar, animasi, 

simulasi serta video yang memudahkan 

mahasiswa memahami materi tersebut, selain itu 

tugas dan tes di setiap kegiatan pembelajaran serta 

tes kognitif di akhir pembelajaran dibuat kuis 

interaktif dengan menggunakan aplikasi ispring 

suite 8, dimana dengan menggunakan aplikasi ini 

setiap mahasiswa yang mengerjakan soal-soal 

tersebut dapat langsung mengetahui nilai yang 

diperoleh diakhir kuis. Sedangkan kelemahannya 

yaitu belum terkoneksi secara langsung ke 

jaringan internet dan perlu ditambahkan soal 

berbentuk essay. 

 

Kajian Produk Akhir 

Adapun kajian produk akhir dari modul 

elektronik yang telah dikembangkan sebagai 

berikut: 

1. Cover modul elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Profil penulis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kata pengantar modul elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Daftar isi modul elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Daftar gambar dan animasi modul elektronik 
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6. Daftar simulasi dan video modul elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Peta kedudukan modul dan glosarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Bagian pendahuluan modul elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bagian awal kegiatan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Tampilan soal tugas dan tes pada setiap kegiatan 

pembelajaran serta tampilan tes kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan dan Saran 

 

Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan modul 

elektronik Fisika Dasar I menggunakan kvisoft 

flipbook maker pada materi momentum impuls. 

Setelah modul ini melalui proses validasi, baik 

dari segi media maupun materi yang masing-

masing berlangsung dua kali tahapan disertai 

dengan adanya revisi untuk memperbaiki modul 

elektronik momentum impuls sesuai dengan 

penilaian dan saran validator. Penelitian 

pengembangan modul elektronik momentum 

impuls dilakukan dengan menggunakan model 

ADDIE yang terdiri dari beberapa tahapan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Modul elektronik Fisika Dasar I menggunakan 

kvisoft flipbook maker pada materi momentum 

impuls telah direvisi sesuai dengan saran dari tim 

ahli yang telah dinyatakan layak untuk di 

ujicobakan.  

2. Hasil persepsi mahasiswa terhadap modul 

elektronik Fisika Dasar I materi momentum impuls 

berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada 

mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 kelas 

Reguler A yang memiliki nomor identitas 

mahasiswa (NIM) ganjil secara keseluruhan 

diperoleh hasil rata-rata persepsi dari semua aspek 

penilaian sebesar 47.156 dengan kategori sangat 

baik yang terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu 

objek memiliki nilai persepsi sebesar 3,34 dengan 

kategori sangat baik,  alat indera memiliki nilai 

persepsi sebesar 3,28 dengan kategori sangat baik 

dan perhatian memiliki nilai persepsi sebesar 3,49 

dengan kategori sangat baik. 

 

Saran 

Saran Berdasarkan hasil penelitian maka 

terdapat beberapa saran dalam pemanfaatan media 

ini diantaranya adalah: 
1. Bagi dosen 

Diharapkan dosen pengampu mata kuliah Fisika 

Dasar I dapat menerapkan modul elektronik 

Fisika Dasar I menggunakan kvisoft flipbook 

maker pada materi momentum impuls saat 

proses pembelajaran. 

2. Bagi Mahasiswa 

Ketersediaan sumber belajar dapat membantu 

proses pembelajaran. Diharapkan modul 

elektronik Fisika Dasar I menggunakan kvisoft 

flipbook maker pada materi momentum impuls 

dapat dijadikan salah satu referensi buku 

pegangan dalam mempelajari Fisika Dasar I 

materi momentum impuls. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a.   Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

penelitian pengembangan modul elektronik 

menggunakan kvisoft flipbook maker  pada 
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materi momentum impuls dapat digunakan 

untuk jenis penelitian experiment dan 

penelitian tindakan kelas (PTK). 

b.  Diharapkan penelitian selanjutnya tidak 

hanya melakukan pada aspek persepsi 

mahasiswa akan tetapi dapat dikembangkan 

untuk mengetahui pengaruh modul 

elektronik pada aspek pengetahuan (hasil 

belajar), ketrampilan proses, sikap ilmiah 

dan motivasi siswa. 
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