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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus

pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Sekarang kurikulum yang digunakan di

Indonesia adalah Kurikulum 2013 yang telah direvisi. Berdasarkan Kurikulum

2013, pendidik berperan sebagai fasilitator yang mengatur pengelolaan kelas agar

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan

pembelajaran yang telah dibuat. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Pembelajaran yang efektif  dapat dilihat dari segi proses dan hasil pembelajaran.

Dari segi proses, pembelajaran dianggap efektif jika peserta didik terlibat secara

aktif melaksanakan tahapan-tahapan prosedur pembelajaran. Sedangkan dalam

segi hasil, dianggap efektif jika tujuan pembelajaran dikuasai peserta didik secara

tuntas.

Berdasarkan analisis penyebaran angket kebutuhan peserta didik yang

dilakukan di SMAN 11 Kota Jambi, 60,71% dari jumlah responden menyatakan

bahwa materi usaha dan energi merupakan materi yang sulit untuk dipahami.

Kemudian 57,14% dari jumlah respon menyatakan bahwa penjelasan dari

pendidik belum cukup bagi peserta didik untuk dapat memahami materi usaha dan

energi pada mata pelajaran Fisika. Sebanyak 85,71% dari waktu proses

pembelajaran, metode yang paling sering digunakan pendidik pada mata pelajaran
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Fisika khususnya materi usaha dan energi adalah diskusi-presentasi. Sedangkan

menurut hasil wawancara terhadap beberapa peserta didik mengenai pemahaman

tentang materi usaha dan energi, peserta didik mengaku dengan metode diskusi-

presentasi menyebabkan hanya sebagian kecil dari peserta didik yang menguasai

materi. Hal itu juga dikarenakan dalam proses pembelajaran hanya sebagian kecil

peserta didik yang benar-benar mengikuti prosedur pembelajaran serta kurangnya

motivasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Keadaan yang

demikian diperparah dengan media pembelajaran yang digunakan membuat

peserta didik cepat merasa bosan. Penyataan tersebut dipertegas dengan hasil dari

angket kebutuhan peserta didik menyatakan 71,42% dalam proses pembelajaran

media yang digunakan adalah buku paket.

Berdasarkan hasil penyebaran angket kebutuhan peserta didik, 78,57%

dari jumlah responden belum pernah menggunakan modul elektronik dalam

pembelajaran Fisika. Sedangkan 85,71% dari jumlah responden mengaku sering

menggunakan komputer atau laptop untuk belajar. 78,57% dari jumlah responden

memiliki komputer ataupun laptop. Dengan persentasi yang demikian alangkah

lebih baik jika waktu yang digunakan dalam menggunakan komputer atau laptop

juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi usaha dan energi. 92,85% dari

jumlah responden merasa perlu menggunakan modul elektronik yang dilengkapi

dengan konten video, gambar dan latihan soal interaktif yang dapat memotivasi

peserta didik dalam proses pembelajaran.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa

dampak yang besar pada berbagai kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan

dan pembelajaran. Pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah, teknologi
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memiliki peran sebagai sarana pembantu atau penunjang kegiatan pembelajaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, para pendidik dituntut agar

mampu membuat atau menggunakan alat-alat teknologi dalam kegiatan

pembelajaran. Oleh karena itu pendidik harus memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup tentang peralatan yang sudah berkembang seperti

komputer dan penerapannya. Hal ini diterapkan agar pendidik dapat menggunakan

media pembelajaran sesuai dengan perkembangan yang ada dalam proses

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih

menarik dan menyenangkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dibutuhkan

media pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Media

pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media pembelajaran yang berbentuk

elektronik. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk permasalahan ini

adalah membuat media pembelajaran elektronik dengan menggunakan sofware

3D PageFlip Profesional yang dipadupadankan dengan strategi pembelajaran

dalam penyajiannya.

Modul dapat diartikan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan tujuan

agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa bimbingan

pendidik. Modul yang beredar sekarang pun tak hanya berupa modul yang dicetak

pada kertas, tetapi  sudah banyak juga modul yang berbasis elektronik sehingga

dalam penyimpanannya tidak memakan banyak tempat serta memudahkan peserta

didik untuk mempelajarinya dimana saja. Selain itu dengan menggunakan modul,

peserta didik juga dapat mengukur sendiri tingkat penguasaan peserta didik

terhadap materi yang dibahas setiap satu satuan modul. Sehingga apabila telah
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menguasai, satu-satuan modul maka peserta didik akan melanjutkan pada satu

satuan modul tingkat berikutnya.

Menurut Arsyad (2014:6), media pembelajaran memiliki pengertian alat

bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan

menggunakan media diharapkan akan dapat mempermudah peserta didik dalam

menerima ilmu pengetahuan secara efektif dan efisien. Pembelajaran akan lebih

mudah dipahami dengan adanya media pembelajaran. Salah satu contoh software

yang dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran adalah 3D

PageFlip Profesional . 3D PageFlip Profesional merupakan suatu software untuk

merubah file dengan format PDF menjadi animasi buku 3D yang didalamnya

dapat dimasukkan musik, video, gambar, tombol dan animasi. Software ini

biasanya digunakan untuk membuat E-book, majalah digital, E-paper dan masih

banyak lagi. Dengan bantuan software 3D PageFlip Profesional yang mampu

membuat buku dalam bentuk 3D, pembaca dapat seolah-olah membaca buku

sungguhan yang lebih interaktif dibandingkan buku konvensional. Pada dunia

pendidikan software ini dapat dimanfaatkan  untuk membuat media pembelajaran

yang berbentuk E-book dengan efek 3D.

Menurut Suyadi (2013:115), Pembelajaran Inquiry adalah pembelajaran

yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga

peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Menurut Amri dan Ahmadi (2010:88), Guided Inquiry adalah  proses

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja

merumuskan masalah dan hipotesis, menganalisis hasil dan mengambil



5

kesimpulan secara mandiri, sedangkan untuk topik, pertanyaan dan bahan

penunjang difasilitasi oleh pendidik. Secara umum langkah-langkah dalam proses

pembelajaran dengan menggunakan strategi Guided Inquiry adalah orientasi,

perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, menguji hipotesis

dan menarik kesimpulan. Salah satu keunggulan dari strategi pembelajaran

Guided Inquiry adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar

sesuai dengan gaya belajarnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan yang berjudul,

“Pengembangan Modul Elektronik Fisika Berbasis Guided Inquiry Pada Materi

Usaha dan Energi untuk SMA Kelas X”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil akhir modul elektronik Fisika berbasis Guided Inquiry

digunakan pada materi usaha dan energi untuk SMA kelas X?

2. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap modul elektronik Fisika

berbasis Guided Inquiry pada materi usaha dan energi untuk SMA kelas X?

1.3. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian pengembangan ini adalah:
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1. Mengembangkan modul elektronik Fisika berbasis Guided Inquiry pada

materi usaha dan energi untuk SMA kelas X.

2. Mengetahui respon peserta didik pada penggunaan modul elektronik Fisika

berbasis Guided Inquiry dengan aplikasi 3D PageFlip Profesional pada

materi usaha dan energi untuk SMA kelas X.

1.4. Spesifikasi Pengembangan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini

adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan media pembelajaran berupa modul elektronik.

2. Modul elektronik Fisika ini didesain agar dapat meningkatkan sikap

disiplin dan mandiri dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat

meningkatkan pengetahuan peserta didik berdasarkan proses pembelajaran

sesuai prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan.

Serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah ranah

konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan yang dipelajari

secara mandiri.

3. Media pembelajaran dikembangkan menggunakan strategi pembelajaran

Guided Inquiry. Strategi pembelajaran ini terdiri dari 6 tahap yakni (1)

Orientasi, (2) Merumuskan Masalah, (3) Merumuskan Hipotesis, (4)

Mengumpulkan Data, (5) Menguji Hipotesis, (6) Merumuskan

Kesimpulan.

4. Media pembelajaran dikembangkan untuk peserta didik SMA kelas X.
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5. Media pembelajaran yang dikembangkan disajikan untuk satu bab, yaitu

materi usaha dan energi.

6. Pengembangan media pembelajaran dengan konsep multimedia ini

menggunakan software 3D PageFlip Profesional yang disertai dengan

gambar, video dan penjelasan materi dalam berbentuk tulisan yang mudah

dipahami.

7. Materi pada media pembelajaran disusun berdasarkan aturan Kurikulum

2013 Revisi yang disertai KI dan KD pada silabus.

1.5. Pentingnya Pengembangan

Penelitian pengembangan modul elektronik ini dianggap penting karena

diharapkan dapat:

1. Menjadi media pembelajaran penunjang atau tambahan bagi peserta didik

pada pembelajaran Fisika.

2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan

mengurangi ketergantungan terhadap pendidik.

3. Mempermudah peserta didik dalam proses belajar karena peserta didik

mempunyai media pembelajaran tambahan berupa modul elektronik

dengan aplikasi 3D PageFlip Profesional yang dapat digunakan secara

mandiri.
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1.6. Asumsi dan batasan Pengembangan

Hasil dari penelitian pengembangan ini adalah berupa produk media

pembelajaran dalam bentuk modul elektronik. Modul elektronik yang dihasilkan

merupakan file dengan format exe. Pengembangan modul elektronik berbasis

Guided Inquiry diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan motivasi

belajar serta hasil belajar peserta didik khususnya pada materi usaha dan energi.

Batasan dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Materi pelajaran dalam media pembelajaran yang dibuat hanya menyangkut

pokok materi usaha dan energi untuk SMA kelas X.

2. Software yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran adalah 3D

PageFlip Profesional.

3. Peserta didik yang dimintai tanggapan terhadap aplikasi media modul

elektronik Fisika berbasis Guided Inquiry dengan aplikasi 3D PageFlip

Profesional pada materi usaha dan energi untuk SMA kelas X adalah

peserta didik kelas X IPA 3 SMAN 11 Kota Jambi.

1.7. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah kunci

yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini maka dipandang perlu untuk

memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Modul elektronik adalah media pembelajaran yang disusun secara sistematis

dalam bentuk digital dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta

didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia peserta didik, agar mereka

dapat belajar sendiri (mandiri) atau dengan bimbingan dari pendidik.
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2. 3D PageFlip Profesional adalah perangkat lunak yang dapat digunakan

untuk mengkonversi file pdf menjadi sebuah animasi buku 3D yang di

dalam dapat dimasukan musik, video, gambar, tombol, dan animasi.

3. Model Guided Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan seluruh

kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki

secara sistematis, kritis, logis dan analitis, sehingga peserta didik dapat

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan modul elektronik Fisika yang dapat digunakan

untuk media pembelajaran mandiri mengenai materi usaha dan energi. Modul

elektronik ini disusun berdasarkan silabus kurikulum 2013 revisi dengan strategi

pembelajaran Guided Inquiry. Pada proses pembuatan modul, software yang

digunakan adalah 3D PageFlip Profesional. Dari uji coba yang telah dilakukan

modul elektronik Fisika ini dikatakan layak oleh validator materi dan validator

media dengan msing-masing skor 61 dan 77 yang dikategorikan sangat baik.

Selain itu, pada penelitian ini telah dilakukan pengambilan data persepsi peserta

didik terhadap modul yang telah dibuat,  skor kelayakan yang diperoleh dari

persepsi peserta didik adlah 53,7 dengan kategori sangat baik.

5.2. Implikasi

Implikasi dari penelitian pengembangan ini terbagi menjadi dua, yaitu

implikasi teoritis dan implikasi praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Modul elektronik Fisika berbasis Guided Inquiry yang dikembangkan

dapat menjadi media pembelajaran tambahan pada proses pembelajaran
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yang bersifat interaktif, dinamis, dan animatif sehingga tidak

membosankan dan dapat membantu peserta didik dalam memahami

materi usaha dan energi dengan terstruktur dan mudah. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmazani dkk (2017:179)

menyatakan model pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan

keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta didik.

2. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian berupa persepsi peserta didik terhadap modul

elektronik Fisika berbasis Guided Inquiry diketahui bahwa panduan ini

dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses

pembelajaran materi usaha dan energi dan dapat dijadikan media

tambahan dalam proses pembelajaran.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dan uji coba pengembangan yang telah dilakukan masih

banyak pencapaian yang belum teralisasi dalam mengoptimalkan media

yang dibuat. Selain modul elektronik Fisika belum sepenuhnya interaktif

pada tahapan proses penggunaannya, modul pun belum pernah digunakan

peserta didik pada proses pembelajaran yang ideal. Maka peneliti

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Melengkapi software yang lebih efektif dalam menyimpan kesimpulan

yang telah diketik peserta didik pada proses pembelajaran dengan

menggunakan modul elektronik Fisika.



119

2. Mengembangkan modul elektronik Fisika yang dapat berpengaruh

terhadap keterampilan proses sains peserta didik.

3. Mengujicoba modul elektronik Fisika di lapangan untuk mengetahui

keefektivan produk.
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