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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu fisika dalam perkembangannya telah berkontribusi banyak dalam hal 

menciptakan pengetahuan baru yang merupakan buah pemikiran manusia 

berdasarkan pengamatan dan eksperimen hingga mendorong kemajuan 

pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Fisika merupakan cabang ilmu sains 

yang mempelajari tentang gejala alam terkait dengan materi dan energi. Kajian 

ilmu fisika mengenai materi dan energi merupakan kajian ilmu alam yang 

abstrak,ditinjau secara makroskopis maupun mikroskopik. Kaitannya dalam 

proses pembelajaran di sekolah, pendidikan perlu menyusun strategi yang tepat 

agar komunikasi dalam proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

(Sadimana: 2010) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar hakikatnya 

merupakan proses komunikasi, suat proses penyampaian pesan dari sumber pesan 

melalui saluran/media tertentu kepada penerima pesan. 

Sumber pesan saluran/media dan penerima adalah komponen-komponen 

proses komunikasi yang dilakukan. Pesan yang disampaikan berisi ajaran untuk 

didikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sumber pesan tidak hanya 

berasal dari pendidik, bisa juga bersumber dari peserta didik, orang lain, media 

cetak, media elektronik, internet dan sumber lainnya, sedangkan peserta didik 

sebagai penerima pesan selama proses pembelajaran berlangsung. Proses 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik adakalahnya berhasil dan 

adakalanya tidak berhasil (Rahma: 2015). Bentuk ketidak berhasilan tersebut 
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dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat dan diamati peserta didik. 

Bentuk komunikasi yang tidak berhasil berimplikasi pada tidak tercapainnya 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Proses komunikasi yang tidak berhasil, 

jika dikaitkan dengan proses pembelajaran fisika di sekolah dapat disebabkan 

karena karakteristik ilmu fisika sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

materi dan energi bersifat abstrak. 

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan pendidikan 

yang berkualitas diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana, pembuatan 

undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Selain itu 

dilakukan juga perkembangan Kurikulum dengan penyempurnaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang disempurnakan menjadi Kurikulum 2013, upaya 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dengan mengadakan 

pelatihan dan adanya program sertifikasi. Upaya yang dilakukan ini diharapkana 

nantinya akan berdampak kepada kualitas pembelajaran. Agustia dalam 

(Purwaningtyas: 2017). Permendikbud No. 26 Tahun 2016 tentang standar sarana 

dan prasarana mengatur jenis sumber belajar yang tersedia di sekolah. Bahan ajar 

merupakan salah satu jenis sumber belajar. Peraturan ini mewajibkan adanya 

bahan ajar yang relevan untuk digunakan dalam pembelajaran yaitu buku paket 

dan modul Agraini dalam (Agustina: 2015). 

Bahan pembelajaran yang tepat digunakan untuk kegiatan belajar secara 

mandiri adalah modul. Modul menurut (Wiyoko: 2014) merupakan suatu bahan 

ajar yang dirancang secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

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



3 

 

dapat belajar mandiri dengan atau tanpa bantuan dan bimbingan dari pendidik. 

Modul merupakan paket mandiri yang neliputi serangkaian pengalaman belajar 

yang direncanakan secara serta dirancang secara sistematis untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Permadi : dalam (Ricuh 

Sidiq: 2020). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggunaan modul sangatlah berperan penting dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran. Modul yang penyajiannya disajikan dalam bentuk berbagai 

representasi (multirepresentasi) sehingga memudahkan peserta didik dalam 

mempelajari konsep dan materi fisika terkait. 

Berdasarkan hasil observasi langsung kepada peserta didik dan guru yang 

dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 13 Tikep pada mata pelajaran fisika dapat 

diketahui bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep  dan 

materi fisika. Kesulitan tersebut timbul karena sumber belajar yang digunakan 

beruapa buku tes pelajaran dan modul, namun modul yang digunakan guru masih 

dalam bentuk konvensional atau cetak. Modul yang selama ini digunakan dalam 

proses pembelajaran masih memiliki layout sederhana dengan isi yang hanya 

berupa materi pokok saja. Modul seperti ini membuat siswa cenderung merasa 

bosan salam mempelajari materi pada setiap pokok bahasan sehingga diperlukan 

suatu desain media pembelajaran yang menarik dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 

menyediakan bahan ajar yang mudah diperoleh, mudah dimegerti dan menarik 

minat pembaca seperti e-modul dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 
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Pembelajaran dengan modul elektronik dilakukan melalui media internet, 

macromedia flash, maupun media elektronik lainnya. Pembelajaran seperti ini 

dikenal dengan sebutan elektronik learing membawah pengaruh terjadinya proses 

transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentk digital, baik secara isi 

ataupun sistemnya (Zulkarnain: 2015). 

E-modul merupakan suatu sarana pembelajaran yang berisi materi, metode 

dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis, jelas dan menarik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan adanya e-modul proses 

pembelajaran akan melibatkan tampilan audio visual, sound, movie dan yang 

lainnya serta program tersebut pemakainnya mudah dipahami sehingga dapat 

dijadikan media pembelajaran yang baik, Firman dalam (Frengky: 2020). E-modul 

dapat membantu peningkatan pengetahuan, serta kemandirian belajar peserta 

didik. Fenomena-fenomena dan objek-objek yang terjadi dialam dapat 

divisualisasikan dalam e-modul fisika sehingga dapat dihadirkan secara nyata 

didalam ruang kelas. Proses pembelajaran dengan e-modul membuat peserta didik 

tidak lagi bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber informasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan, dibutuhkan suatu 

desain bahan ajar berupa e-modul pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Olehnya itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan E-Modul Berbasis Problem Based Learning pada 

Pembelajaran Gelombang Elektromagnetik” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu :  

1. Bagaimana pengembangan E-modul berbasis problem based learning 

dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik pada siswa kelas VIII 

SMP? 

2. Bagaimana kelayakan E-modul berbasis problem based learning dalam 

pembelajaran gelombang elektromagnetik pada siswa kelas VIII SMP? 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap E-modul berbasis problem based 

learning dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik yang di 

kembangkan pada penelitian ini ? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap E-modul berbasis problem based 

learning dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik yang di 

kembangkan pada penelitian ini ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang diteliti dan adanya 

keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, adapun batasan masalah yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yaitu : 

1. E-modul yang di kembangkan adalah pengembangan E-modul berbasis 

model problem based learning. 

2. Materi yang di gunakan pada penelitian ini adalah materi gelombang 

elektromagnetik 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Menghasilkan produk berupa E-modul berbasis problem based learning 

dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik pada siswa kelas VIII 

SMP.  

2. Menyelidiki kelayakan E-modul berbasis problem based learning dalam 

pembelajaran gelombang elektromagnetik pada siswa kelas VIII SMP. 

3. Menyelidiki tanggapan guru terhadap E-modul berbasis problem based 

learning dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik yang di 

kembangkan pada penelitian ini. 

4. Menyelidiki tanggapan siswa terhadap E-modul berbasis problem based 

learning dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik yang di 

kembangkan pada penelitian ini. 

E. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan  

Produk yang di hasilkan dalam pengembangan ini adalah berupa E-modul 

berbasis problem based learning dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik 

dengan spesifik sebagai berikut: 

1. E-modul gelombang elektromagnetik yang di kembangkan dibuat dengan 

mengunakan aplikasi Flip PDF Corporate Edition 2.4.9.18 

2. E-modul yang di kembangkan berbasis problem based learning pada meteri 

gelombang elektromagnetik untuk siswa SMP kelas VIII 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  : 

1. Peneliti 

Dapat menambahkan pengetahuan bagi peneliti tentang pengembangan e-

modul  pada materi gelombang untuk mata pelajaran fisika di SMP. 

2. Sekolah 

Sekolah dapat memanfaatkan bahan ajar berupa e-modul untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang efektif. 

3. Guru 

Guru dapat menggunakan atau mengembangkan e-modul sebagai bahan ajar 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika khususnya pada materi 

pokok gelombang elektromagnetik. 

4. Peserta didik 

Peserta didik dapat memperoleh bahan ajar yang terintegrasi dengan 

komputer berupa e-modul yang diharapkan membuat peserta didik lebih 

mudah memahami materi gelombang elektromagnetik.  

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Asumsi yang di gunakan dalam penlitian ini dapat di rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Ditemukan banyak sekolah yang memiliki laboratorium komputer. 

2. Ditemukan banyak siswa yang mampu mengunakan smartphone, laptop 

atau komputer PC. 
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3. media pembelajaran yang yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga berisi 

gambar, video sehingga diharapkan dapat memudahkan siswa untuk 

memahami materi pelajaran. 

Pengembangan E-modul ini mempunyai keterbatasan materi adapun 

keterbatasan pengembangan sebagai berikut : 

1. Pada tahap implementasi, uji coba dilakukan hanya pada sekelompok siswa 

yang berjumlah 10 orang  

2. keterbatasan pada pengembangan E-modul pada materi gelombang 

elektromagnetik untuk siswa SMP kelas VIII 

H. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah pengertian dan penafsiran, 

maka penulis perlu memberikan pengertian terhadap beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul ini adapun istilah yang perlu diperjelaskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan 

sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi 

dan kompetensi peserta didik 

2. E-modul 

Modul elektronik (e-modul) didefinisikan sebagai sebuah bentuk penyajian 

bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format 
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elektonik penyajian e-modul dapat disajikan  dalam bentuk teks, video 

animasi dan simulasi. 

3. Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasih masalah adalah 

model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai 

konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


