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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fisika merupakan cabang dari sains yang mempelajari materi dan energi serta 

interaksi antara keduanya. Teori Kinetik Gas merupakan salah satu materi fisika yang 

diajarkan di kelas XI SMA semester dua pada Kurikulum 2013. Teori Kinetik Gas 

adalah teori yang menjelaskan sifat-sifat gas (misalnya tekanan) dengan menggunakan 

hukum-hukum Newton terhadap gerak partikel-partikel gas dengan beberapa anggapan 

terhadap gas (gas ideal) Sunarno (2009: 46). Dalam mempelajari sifat dan keadaan 

partikel-partikel gas yang tak kasat mata (ukuran sangat kecil/mikroskopis) yang akan 

ditransformasikan kedalam rumus, maka dibutuhkan bahan ajar yang dapat membantu 

dan memfasilitasi siswa dalam mempelajari materi Teori Kinetik Gas ini.  

 Sesuai perkembangan zaman yang telah bergeser ke era digital, dunia 

pendidikan juga telah beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital. Penggunaan 

teknologi digital terbukti memberi sumbangsih besar dalam membantu siswa 

memahami materi pelajaran dan mampu menjawab berbagai permasalahan di dalam 

proses pembelajaran yang tidak dapat dilakukan oleh media konvensional. Penggunaan 

teknologi digital tersebut adalah berupa bahan ajar multimedia yang disajikan secara 

digital menggunakan komputer/laptop ataupun smartphone. Menurut Asyhar (2012) 

bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi multimedia. 

Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara 
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terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Contohnya: bahan ajar 

interaktif, e-learning (e-book, e-modul, e-LKS), presentasi powerpoint dan sebagainya. 

 Namun kenyataannya berbeda di lapangan, hal ini diketahui dari hasil 

penyebaran angket studi pendahuluan kepada 25 siswa/i kelas XII MIPA 5 SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi dan angket kebutuhan kepada 26 siswa/i kelas XII MIPA 5 SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi serta informasi dari hasil wawancara terhadap guru fisika SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi. Berdasarkan hasil angket studi pendahuluan diketahui sebanyak 

92% responden menyatakan bahwa mereka menemukan kesulitan dalam memahami 

materi Teori Kinetik Gas. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil angket studi 

pendahuluan tersebut menyangkut kesulitan-kesulitan seperti apa yang ditemukan 

siswa selama mempelajari materi Teori Kinetik Gas, maka diperoleh informasi sebagai 

berikut: (1) kesulitan dalam memahami materi, (2) kesulitan dalam memahami dan 

menurunkan rumus, (3) kesulitan dalam menjawab soal-soal (seperti menentukan 

rumus mana yang akan dipakai untuk memecahkan soal dan soal yang diberikan 

berbeda dengan contoh soal), (4) bahan ajar kurang menarik, gambar sedikit dan video 

tidak ada. Selain itu, berdasarkan hasil penyebaran angket studi pendahuluan, sebanyak 

92% responden menyatakan bahwa bahan ajar saat ini tidak mempermudah mereka 

dalam memahami Teori Kinetik Gas.  

 Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap guru fisika SMA Negeri 

1 Muaro Jambi, diperoleh data bahwa guru hanya menggunakan buku paket saja (bahan 

ajar cetak) dalam mempelajari materi Teori Kinetik, tanpa adanya bantuan bahan ajar 

lainnya untuk mendukung pemahaman materi Teori Kinetik Gas sehingga 

pembelajaran fisika pada materi Teori Kinetik Gas tidak tersampaikan secara 
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maksimal. Berdasarkan keterangan guru, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan 

bahan ajar multimedia yang dimiliki oleh guru. Guru juga menyatakan bahwa materi 

Teori Kinetik Gas sedikit sulit dipahami siswa karena media pembelajaran yang 

terbatas. Selain itu, guru juga menyatakan membutuhkan bahan ajar yang efektif seperti 

ada media-media gambar, video atau simulasi dan sebagainya serta praktis digunakan. 

 Permasalahan yang ditemukan SMA Negeri 1 Muaro Jambi tersebut seharusnya 

tidak terjadi lagi. Hal ini mengingat SMA Negeri 1 Muaro Jambi sudah memiliki 

fasilitas teknologi yang cukup memadai dalam penggunakan media digital dalam 

proses pembelajaran, yaitu SMA Negeri 1 Muaro Jambi memiliki laboratorium 

komputer dan sudah dilengkapi fasilitas infokus. Disamping itu, sebanyak 76% siswa/i 

juga sudah memiliki komputer/laptop. Namun penggunaan media digital masih minim 

dalam pembelajaran fisika.    

Berdasarkan hasil penyebaran angket studi pendahuluan dan angket kebutuhan 

kepada siswa/i kelas XII MIPA 5 serta hasil angket wawancara terhadap guru fisika di 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi, maka diketahui permasalahan inti yang terdapat di SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi dalam proses pembelajaran fisika yaitu materi pelajaran tidak 

tersampaikan secara maksimal karena keterbatan bahan ajar multimedia yang dimiliki 

oleh guru dan kesulitan-kesulitan yang ditemukan siswa dalam mempelajari materi 

Teori Kinetik Gas. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu 

bahan ajar multimedia yang efektif dan mudah digunakan agar materi Teori Kinetik 

Gas dapat dipelajari siswa secara maksimal, seperti bahan ajar multimedia yang 

mampu mengilustrasikan sifat dan keadaan partikel gas berukuran mikroskopis 

sehingga siswa dapat mentransformasikannya kedalam rumus. Dengan demikian, perlu 
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dilakukan suatu pengembangan untuk menghasilkan produk bahan ajar multimedia 

materi Teori Kinetik Gas. Selain itu, SMA Negeri 1 Muaro Jambi telah memiliki 

fasilitas laboratorium komputer, infokus dan siswa juga telah memiliki laptop, sehingga 

akan mendukung jika dilakukan pengembangan bahan ajar multimedia materi Teori 

Kinetik Gas karena dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran (sumber daya 

teknologi tersedia). 

3D Pageflip Professional merupakan suatu software yang digunakan untuk 

membuat majalah 3D, Flash 3D, e-katalog, e-brosur e-paper dan lain-lain. Software ini 

juga dapat digunakan untuk membuat bahan ajar multimedia atau bahan ajar digital 

seperti e-modul atau e-book. Software ini dapat menambahkan video, gambar, audio, 

hyperlink, dan objek multimedia, sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik. 

Disamping itu, bahan ajar akan terasa semakin menarik karena software ini mampu 

menghasilkan bahan ajar dengan efek 3D dan interaktif. Bahan ajar multimedia 

menggunakan 3D Pageflip Professional juga mudah digunakan oleh siapa saja. 

Salah satu bahan ajar multimedia yang dapat dikembangkan/disusun 

menggunakan 3D Pageflip Professional adalah e-modul (modul elektronik). Menurut 

Depdiknas (2008) modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat 

dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul elektronik adalah modul 

yang ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk elektronik Ghaliyah (2015).  

Pada umumnya modul tersedia dalam bentuk cetak, namun modul cetak memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu dari segi tampilan terbatas karena hanya berupa teks dan 

gambar. Sedangkan e-modul yang disajikan secara elektronik, sehingga konten-konten 

seperti seperti video, animasi, simulasi dan sebagainya dapat ditambahkan kedalam e-



 

5 
 

modul yang tidak dapat dilakukan pada modul cetak. Hal ini menjadikan e-modul jauh 

lebih unggul daripada modul cetak. E-modul yang akan dihasilkan ditujukan kepada 

siswa, dirancang sedemikian rupa dan sistematis yang dapat digunakan siswa untuk 

belajar mandiri dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang berbasis 

pendekatan saintifik di kelas sebagai bahan ajar bantu.  

 Menurut Kemendikbud (2014) proses pembelajaran dapat dipadankan dengan 

suatu proses ilmiah karena itu kurikulum 2013 ini mengamanatkan esensi pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran. Kemendikbud memberi konsepsi bahwa pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yaitu: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. E-modul pada materi Teori Kinetik Gas yang akan 

dikembangkan peneliti berbasiskan pendekatan saintifik. Siswa diajak dapat 

menemukan konsep dan menurunkan rumus pada materi Teori Kinetik Gas dengan 

lima langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan). Karena produk 

yang dikembangkan adalah e-modul yang prinsipnya sebagai sumber belajar mandiri 

siswa, maka langkah pembelajaran pendekatan saintifik pada e-modul yang 

dikembangkan ini berfokus pada langkah mengamati dan mengumpulkan informasi. 

Selain itu, konten gambar, video, simulasi, dan soal interaktif akan ditambahkan 

peneliti pada e-modul yang akan dikembangkan. Penambahan konten-konten tersebut 

diharapkan dapat memfasilitasi siswa memahami materi Teori Kinetik Gas secara 

maksimal, dan dapat membuat bahan ajar menjadi lebih menarik. Selain itu, 

berdasarkan hasil lembar analisis kebutuhan siswa memang mengharapkan adanya 
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konten tambahan pada e-modul yang akan dikembangkan, seperti konten gambar, 

video, simulasi, dan soal interaktif. Disamping itu, berdasarkan hasil penyebaran 

angket kebutuhan, 94% siswa/i menyatakan perlu menggunakan modul pembelajaran 

elektronik menggunakan 3D Pageflip Professional dalam menjelaskan materi Teori 

Kinetik Gas. Hasil penelitian oleh Murniawati (2017) yang berjudul “Pengembangan 

Modul Elektronik Fisika Berbasis Saintifik pada Materi Listrik Statis untuk Kelas XII 

SMA” menyimpulkan persepsi siswa secara keseluruhan adalah 81,5 (amat baik) 

terhadap e-modul yang dikembangkan. Adapun Ghaliyah, dkk (2015) dengan judul 

penelitian “Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Model Learning Cycle 7E pada 

Pokok Bahas Fluida Dinamik untuk Siswa Kelas XI” menyimpulkan bahwa produk 

yang dihasilkan memenuhi persyaratan dengan kualitas sangat baik untuk digunakan 

sebagai bahan belajar mandiri peserta didik SMA kelas XI.  

 Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian Pengembangan 

dengan judul “Pengembangan E-modul Fisika Berbasis Pendekatan Saintifik 

Menggunakan 3D Pageflip Professional Pada Materi Teori Kinetik Gas Untuk SMA 

Kelas XI”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, masalah yang diteliti dalam penelitian 

pengembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana produk akhir pengembangan e-modul fisika berbasis Pendekatan 

Saintifik menggunakan 3D Pageflip Professional pada materi Teori Kinetik Gas 

untuk SMA Kelas XI? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap e-modul fisika berbasis Pendekatan Saintifik 

menggunakan 3D Pageflip Professional pada materi Teori Kinetik Gas untuk 

SMA Kelas XI? 

 

1.3  Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian pengembangan ini 

memiliki tujuan: 

1. Menghasilkan e-modul fisika berbasis Pendekatan Saintifik menggunakan 3D 

Pageflip Professional pada materi Teori Kinetik Gas untuk SMA Kelas XI. 

2. Mengetahui persepsi siswa terhadap e-modul fisika berbasis Pendekatan Saintifik 

menggunakan 3D Pageflip Professional pada materi Teori Kinetik Gas untuk 

SMA Kelas XI. 

 

1.4  Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Software yang digunakan untuk mengembangkan e-modul ini yaitu 3D Pageflip 

Professional 1.7.7 

2. Software ini dapat dijalankan di Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 dengan kapasitas 90 MB. 
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3. E-modul ini berisi materi Teori Kinetik Gas untuk siswa kelas XI SMA kurikulum 

2013 revisi 2016 berbasis Pendekatan Saintifik. 

4. E-modul yang dihasilkan secara umum berisi lima Kegiatan Pembelajaran yang 

merupakan sub-bab dari materi Teori Kinetik Gas. 

5. E-modul yang dihasilkan berisi indikator, tujuan pembelajaran, kata kunci dan 

penyajian materi pembelajaran pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilengkapi 

media-media (konsten-konten) gambar, video, simulasi dan soal interaktif. Pada 

setiap kegiatan pembelajaran juga terdapat physician quote “kuote ahli fisika”, 

sekilas biografi ahli fisika yang relevan dan fisika corner. 

6. E-modul berisi 150 halaman dengan size 325 MB. Tampilan e-modul didominasi 

warna dusty purple dan light grey dengan kombinasi warna simbol-simbol yang 

selaras seperti tosca, navy dan maroon yang merupakan mayoritas warna kekinian. 

Jenis judul tulisan Arial Rounded MT Bold, Calibri dan Lucida Fax dengan ukuran 

font variatif (44,24,18). Sedangkan jenis tulisan untuk isi adalah Kristen ITC 

dengan ukuran font 16 dengan jumlah halaman  

 

1.5   Pentingnya Pengembangan 

 Berdasarkan paparan peneliti pada latar belakang, maka penelitian 

pengembangan ini penting dilakukan, yaitu:  

1. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih bahan ajar yang efektif, 

efisien dan menarik dalam proses pembelajaran. 

b. Dapat memberikan variasi dalam proses pembelajaran fisika. 
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2. Bagi Siswa 

a. Dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri. 

b. Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa. 

c. Membantu siswa dalam memahami materi Teori Kinetik Gas. 

3. Bagi Peneliti, dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai cara mengembangkan 

e-modul dalam bentuk flip page 3D menggunakan 3D Pageflip Professional 

sebagai sumber belajar materi Teori Kinetik Gas di sekolah menengah atas. 

 

1.6  Batasan Pengembangan 

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak terlalu luas pembahasannya, maka 

peneliti memberian batasan penelitian yaitu: 

1. Materi yang dibuat pada e-modul ini khusus pada materi Teori Kinetik Gas mata 

pelajaran Fisika. 

2. E-modul fisika ini berbasiskan Pendekatan Saintifik yang lebih berfokus pada 

langkah mengamati dan mengumpulkan informasi. 

3. Sasaran e-modul ini ditujukan untuk siswa kelas XI, siswa dapat menggunakan e-

modul untuk belajar mandiri dan dapat digunakan di kelas dalam proses 

pembelajaran berbasis Pendekatan Saintifik sebagai bahan ajar bantu.  

4. Pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE. 

5. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi kelas XII MIPA. 
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1.7  Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpengertian, maka peneliti paparkan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. E-modul adalah modul yang ditransformasikan penyajiannya ke dalam bentuk 

elektronik sehingga diberi istilah modul elektronik.  

2. 3D Pageflip Professional merupakan suatu software untuk mengkonversi pdf, 

open office, gambar yang digunakan untuk membalik halaman secara realistik 

(seperti buku yang sesungguhnya) dengan elemen yang kaya multimedia (seperti 

gambar, audio, video, flask, link dan sebagainya) yang tertanam dalam halaman 

buku. 

3. Pendekatan Saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada siswa (student centered approach) yang mengadaptasi langkah-

langkah ilmiah pada sains. 

4. Teori Kinetik Gas yaitu teori yang menjelaskan sifat-sifat gas (misalnya tekanan) 

dengan menggunakan hukum-hukum Newton terhadap gerak partikel-partikel gas 

dengan beberapa anggapan terhadap gas (gas ideal). 

 


