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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menunjukkan 

kemajuan yang luar biasa. Kehadirannya telah memberikan dampak yang besar 

terhadap dunia pendidikan, terutama dalam aktivitas pembelajaran. Teknologi 

pada saat ini telah memberikan peluang dan perluasan interaksi antara pendidik 

dan peserta didik, antara peserta didik dan sumber-sumber belajar dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh batas ruang dan waktu. Sehingga 

informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses. Penggunaan 

teknologi dalam dunia pendidikan terutama pada aktivitas pembelajaran sangat 

membantu guna meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Sutrisno (2012) 

dampak positif penggunaan TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dimana peserta belajar berpikir kritis, peningkatan keterampilan, 

bekerjasma, membangaun interaksi yang komplek antar kelompok.  

Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan berdampak pada 

perkembangan bahan ajar dalam bentuk multimedia. Bahan ajar multimedia 

adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi multimedia (Asyhar, 2012). 

Pembuatan bahan ajar multimedia di harapkan dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar siswa, lebih jauh dapat meningkatkan hasil belajar yang di capai. 

Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan dalam bentuk multimedia adalah 

modul pembelajaran. 

Menurut Asyhar (2012) modul pembelajaran adalah salah satu bentuk 

bahan ajar yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran. 
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Sedangkan menurut Anwar (2010) modul pembelajaran adalah bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode dan 

evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Berdasarkan pengertian modul di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

sistematis dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri. Daryanto 

dan Dwicahyono (2014) menjelaskan bahwa penggunan modul dalam 

pembelajaran dapat membatu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang 

berkualitas. Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih 

terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) yang jelas.  

Pada umumnya modul pembelajaran yang menjadi sumber informasi bagi 

peserta didik dalam menambah atau mengembangkan pengetahuan serta 

memberikan motivasi belajar tersedia dalam bentuk cetakan buku (hardcopy). 

Faktanya pada keadaan tertentu membawa buku dalam jumlah yang banyak 

sangatlah tidak efisien. Hal ini dikarenakan berat, memakan banyak tempat dan 

mudah rusak. Dalam hal ini modul berbentuk cetak juga memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu dari segi tampilan terbatas karena hanya berupa tulisan, gambar, 

dan penyebarannya membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, sebagai 

upaya untuk mengatasi ketidak efisienan modul berbentuk cetakan dan seiring 

dengan perkembangan TIK dalam dunia pendidikan modul dikembangkan dalam 

bentuk elektronik. Modul elektronik/e-modul tersebut mampu mengatasi 

keterbatasan dengan memberikan tampilan yang lebih menarik dengan 

memasukan animasi, video, gambar, teks, dapat mengilustrasikan materi yang 

abstrak sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran dan 
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juga penyebaran e-modul tidak memerlukan biaya karena e-modul berbentuk 

softcopy. Adapun salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan  modul elektronik adalah 3D pageflip professional. 

 Aplikasi 3D pageflip professional merupakan software aplikasi yang 

digunakan untuk membuat e-Book, e-modul, majalah digital, e-Paper dan lain-

lain. 3D pageflip professional merupakan jenis perangkat lunak profesi halaman 

flip untuk mengkonversi file PDF kehalaman-balik publikasi digital. Tiap halaman 

PDF yang di hasilkan bisa di flip (bolak-balik) seperti buku yang sesungguhnya. 

Dengan software 3D pageflip professional dapat di tambahkan video, gambar, 

audio, hyperlink dan objek multimedia. Penggunaan software 3D pageflip 

professional sangat mudah bagi siapa saja untuk membuat flash 3D yang realistis 

membalik halaman buku tanpa keterampilan pemprograman sehingga 

memungkinkan pengembang dalam mengembangkan modul yang interaktif. 

Selain penggunaan bahan ajar multimedia, agar siswa tertarik dalam 

pembelajaran dapat dilakukan dengan mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari pada bahan ajar yang dibuat. Menurut Prastowo (2013), guru dituntut 

dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu semangat setiap siswa 

untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif 

yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah adalah Pembelajaran Berbasis Masalah. Moffit dalam 

Prastowo (2013), mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia 

nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis,  

keterampilan pemcahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 
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yang esensi dari materi pelajaran. 

Saat ini telah banyak penelitian yang memanfaatkan modul dalam 

pembelajaran yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suraningtyas dkk (2015) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa modul berbasis masalah layak digunakan 

dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiana (2017), 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Prayudha (2017), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa e-modul dengan model problem based learning layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

Pengembangan e-modul dengan program 3D pagefilp professioanal dipilih 

pengembang dikarnakan beberapa alasan yaitu modul elektronik dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber belajar mandiri, untuk lebih memfokuskan 

pengembangan pada satu materi, e-modul ini disesuaikan berdasarkan analisis 

kebutuhan dan menyesuaikan pada pemilihan program yang memungkinkan dan 

tingkat kemudahan pada penerapannya, serta 3D pagefilp professioanal bisa di 

publish ke format EXE yang bisa dibaca disemua windows tanpa harus mengistal 

aplikasi 3D pagefilp professioanal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi kimia SMA 

Negeri 1 Kota Jambi diperoleh informasi yaitu dalam pembelajaran kimia pada 

materi larutan elektrolit dan nonelektrolit bahan ajar yang digunakan dalam 

peroses pembelajaran menggunakan buku teks serta metode yang di gunakan 

adalah ceramah dan diskusi namun guru menemukan kendala dalam mengajarkan 
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materi elektrolit dan nonelektrolit karena siswa belum memahami materi 

sebelumnya. 

Hasil dari observasi awal yang dilakukan dari angket kebutuhan yang 

diberikan kepada 15 orang siswa kelas XI MIPA 1 SMA N 1 Kota Jambi 

diperoleh hasil 100% dari 15 siswa tersebut sering menggunakan laptop atau 

komputer serta sekolah ini telah dilengkapi fasilitas meliputi sarana dan prasarana 

pendukung Information Communication and Technology (ICT) seperti komputer, 

Liquid Crystal Display Projector (LCD projector) dan jaringan internet yang 

memadai. Namun pemenfaatan sarana dan prasaran tersebut belum maksimal, 

karena pemanfaatan media yang belum maksimal perlu adanya peningkatan 

peranan media khususnya ICT di sekolah yang nantinya dapat menunjang materi 

yang akan diajarkan menjadi lebih menarik sehingga dapat menigkatkan minat 

belajar siswa. Dengan fasilitas yang tersedia diharapkan guru dapat 

mengembangkan bahan ajar multimedia yang menarik serta pemanfaatan media 

dan internet. 

Dari angket kebutuhan yang diberikan kepada 15 orang siswa kelas XI 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Kota Jambi yang telah belajar tentang materi elektrolit 

dan nonelektrolit, didapat data bahwa 53.3%  dari 15 orang siswa tersebut 

menyatakan bahwa materi tersebut termasuk materi yang sulit untuk dipahami. 

Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran untuk menunjang materi yang 

bersifat abstrak ini agar dapat diamati melalui video, gambar dan animasi yang 

ada di media. Siswa  menyukai pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

dengan  persentase 86.7% dan menyatakan setuju jika dilakukan pembelajaran 

menggunakan modul  elektronik  mnggunakan  program  3D pageflip professional  
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pada materi elektrolit dan nonelektrolit 

Pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit guru harus 

mendemonstrasikan tentang percobaan yang mengelompokkan larutan kedalam 

larutan elektrolit dan nonelektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya dan 

biasanya dilakukan praktikum juga untuk mengetahui konsep larutan elektrolit 

dan nonelektrolit ini. Namun karena alat dan bahan praktikum yang masih terbatas 

dan belum memadai, juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu 

perlunya tambahan media pembelajaran yang dapar digunakan secara mandiri 

untuk menambah pemahaman materi pelajaran yang bersifat abstrak sehingga 

mudah dipahami peserta didik. 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya maka, penulis 

membuat e-modul dengan menggunakan 3D pageFlip professional  pada materi 

larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan memasukkan teks, video, animasi dan 

gambar untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang bersifat 

abstrak dan sulit menjadi mudah dan menyenangkan untuk dipelajari. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “Pengembangan e-Modul Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menggunakan Aplikasi 3D PageFlip Professional Materi Laruran Elektrolit 

dan Nonelektrolit untuk SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1.  Bagaimana mengembangkan e-modul berbasis masalah menggunakan 

aplikasi 3D PageFlip Professional materi larutan elektrolit dan nonelektrolit 

untuk SMA? 

2. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap e-modul berbasis masalah 

menggunakan aplikasi 3D PageFlip Professional materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit untuk SMA? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Dapat menghasilkan produk berupa e-modul berbasis masalah menggunakan 

aplikasi 3D PageFlip Professional materi larutan elektrolit dan nonelektrolit 

untuk SMA? 

2. Mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap e-modul berbasis masalah 

menggunakan aplikasi 3D PageFlip Professional materi larutan elektrolit dan 

nonelektrolit untuk SMA? 

1.4 Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi produk e-modul menggunakan aplikasi 3D PageFlip 

Professional untuk pembelajaran kimia materi larutan elektrolit dan nonelektrolit 

adalah: 

1. Produk yang dihasilkan yaitu e-modul berbasis masalah menggunakan 

aplikasi 3D pageflip professional yang di dalamnya berisikan animasi, video, 

dan gambar. 
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2. Media pembelajaran berupa e-modul dipublikasikan kedalam format single 

file executable (EXE) sehingga produk ini dapat digunakan tanpa perlu 

diinstal di komputer atau laptop pengguna. 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa, sebagai bahan ajar multimedia yang dapat meningkatkan motivasi, 

keaktifan, kemandirian, dan penguasaan materi. 

2. Guru bidang studi kimia, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

guru dalam memilih bahan ajar multimedia yang relevan, efektif dan efisien 

dalam kegiatan belajar-mengajar siswa. 

3. Peneliti, menambah pengetahuan dalam pembuatan bahan ajar multimedia 

menggunakan program 3D pageflip professional 

4. Peneliti lain, sebagai sumber ide dan referensi dalam pengembagan media 

belajar komputer yang lebih baik lagi. 

1.6 Batasan Pengembangan 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah maka penulis memberikan batasan 

pengembangan. Adapun batasan pengembangan yang akan dibahas adalah: 

1. Dilakukan di SMA N 1 Kota Jambi kelas X MIPA 1 

2. Pengembangan ini menggunkan kerangka ADDIE 

3. Pada tahap pelakasanan pengembangan uji coba dilakukan hanya sebatas uji 

coba kelompok kecil dengan 15 orang siswa. 

4. Penelitian berfokus kepada pendapat ahli untuk mengetahui kelayakan  

produk dan pendapat peserta didik sebagai pengguna media pembelajaran, 

serta guru sebagai pendidik. 
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5. Program pendukung adalah microsoft office powerpoint 2010, pdf, adobe 

flash CS 5,  gambar dan video dari internet. 

1.7 Pentinggnya Pengembangan 

1. Diharapkan e-modul 3D pageflip professioanal pembelajaran kimia materi 

larutan elektrolit dan  nonelektrolit  yang  dikembangkan  dapat  menigkatkan 

hasil belajar.  

2. Sarana dan prasaran penunjang ICT seperti infokus, komputer, yang dimiliki 

sekolah termanfaatkan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

3D pageflip professional untuk pembelajaran larutan elektrolit dan 

nonelektrolit. 

1.8 Definisi Istilah 

Peneliti mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian  

pengembangan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Definisi beberapa 

istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan modul pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit adalah 

pengembangan bahan ajar materi larutan elektrolit dan nonelektrolit berupa 

modul elektronik yang dibuat dengan menggunakan program 3D pageflip 

professional. 

2. Program 3D pageflip professional merupakan aplikasi/software digunakan 

untuk membuat/menciptakan tampilan modul elektronik kreasi sendiri dengan 

mudah dan cepat, yang tersimpan dalam bentuk aplikasi elektronik 

mengombinasikan teks, grafik, animasi, audio, gambar dan video. 


