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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

juga pada akhirnya akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada 

suatu bangsa. Tujuan utama dari pendidikan yaitu mengembangkan potensi dan 

mencerdaskan individu dengan lebih baik. 

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 dapat belajar 

mandiri dengan atau tanpa bantuan dan bimbingan dari pendidik. Modul merupakan 

paket mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan 

secara serta dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai 

tujuan belajar yang diharapkan Permadi : dalam (Ricuh Sidiq: 2020). 

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 
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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 hasil analisis terhadap artikel dalam jurnal maupun prosiding 

menunjukan bahwa e-modul telah banyak digunakan dalam pembelajaran 

fisika.Penggunaan e-modul dalam pembelajaran fisika ditujukkan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memotivasi belajar siswa, yang 

dikembangkan oleh (Perdana, 2017), meningkatkan pencapaian kompetensi 

pengetahuan, yang dikembangkan oleh (Solihudin, 2018), meningkatkan penguasaan 

konsep yang dikembangkan oleh (Adnavi, 2019), meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang dikembangkan oleh (Savira dkk, 2019), Meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dikembangkan oleh (Latifah, N. dkk, 

2020). 

Menurut hasil analisis terhadap artikel dalam jurnal pada pembuatan dan 

pengembangan e-modul, Dalam pembuatan e-modul untuk pembelajaran fisika 

banyak variasi software yang dapat digunakan antaranya 3D PageFlip Professional 

oleh (Rahim dkk, 2017; Andani, M, 2020; Sari, W & Pathoni, 2017), KViSoft 

Flipbook oleh (Nurhasnah & Sari, L. A, 2020), sigil softwareoleh (Liana, Y. R, dkk 
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2019), Flipbook oleh (Mukrama, W. A, dkk 2020), Exe-learning oleh (Muzijah, R. 

dkk 2020), flip pdf corporate oleh (Susanti & Sholihah, 2021), Flip pdf Builderoleh 

(Wulandari, S. dkk, 2021). 

Dalam pengembangan e-modul pada pembelajaran fisika banyak pokok materi 

yang sudah diangkat oleh peneliti terlebih dahulu yaitu materi listrik statis dan 

dinamis (Solihudin, Taufik, 2018), hukun Newton (Adnavi Ulfa, 2019), momentum 

dan implus (Ikhsan & Kholiq, 2019; Amalia & Kustijono, 2019; Aditiya, S. dkk, 

2020), dan juga materi Suhu dan Kalor (Gustiningrum, S. J dkk, 2019).Dari paparan 

terkait pokok pembahasan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian e-modul  pada materi cahaya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Ternate, 

dengan cara pengisian angket yang dilakukan oleh siswa kelas VIII terdapat 65 % 

siswa yang menganggap sulit materi cahaya di karenakan media pembelajaran yang 

digunakan tidak bervariasi dan kurangnya penguasaan metode atau model 

pembelajaran sehingga siswa menjadi bosan. Bahan ajar yang digunakan disekolah 

dalam bentuk modul cetak dan buku paket sehingga kurangnya motivasi belajar 

siswa.Tidak hanya itu sebanyak 75% siswa SMP Negeri 5 Kota Ternate yang belum 

pernah menggunakan e-modul. 

Berpijak pada masalah di atas, maka penting untuk dicari solusi. Salah 

satunya dengan cara mengembangkan media pembelajaran e-modul pada materi 

cahaya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul“Pengembangan 

E-Modul Materi Cahaya Pada Pembelajaran Fisika di SMP Negeri 5 Kota Ternate” 

B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah terkait dengan penelitian antara lain : 

1. Penggunaan media tidak bervariasi dan disekolah masih menggunakanbahan ajar 

dalam bentuk modul cetak. 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa 

3. Kurangnya penguasaan metode atau model pembelajaran sehingga siswa 

menjadi bosan. 

4. Permasalahan dalam proses pembelajaran sehingga siswa menyukai 

pembelajaran dengan bantuan teknologi dan lingkungan sekitar. 

5. Materi cahaya dianggap sulit oleh siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi cakupan masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah 

dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dikaji, yaitu pengembangan e-modul 

materi cahaya pada pembelajaran fisika di SMP Negeri 5 Kota Ternate. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang mengacu pada latar 

belakang tersebut adalah : 

1. Bagaimana mengembangankan produk e-modul materi cahaya dalam 

pembelajaran fisika pada siswa kelas VIII ? 

2. Bagaimana kelayakan e-modul materi cahaya berdasarkan ahli materi, ahli media 

dan ahli bahasa? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VIII yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan e-modul pada materi cahaya? 
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4. Bagaimana pendapat guru terkait penggunaan e-modul materi cahaya dalam 

pembelajaran fisika ? 

5. Bagaimana pendapat siswa terkait penggunaan e-modul materi cahaya dalam 

pembelajaran fisika ? 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Menghasilkan produk berupa e-modul materi cahaya dalam pembelajaran fisika 

pada siswa kelas VIII. 

2. Menyelidiki kelayakan e-modul materi cahaya berdasarkan ahli materi, ahli media 

dan ahli bahasa. 

3. Mengetahui besar hasil belajar siswa kelas VIII yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan e-modul pada materi cahaya. 

4. Menyelidiki tanggapan guru terkait penggunaan e-modul materi cahaya dalam 

pembelajaran fisika 

5. Menyelidiki tanggapan siswa terkait penggunaan e-modul materi cahaya dalam 

pembelajaran fisika. 

F. Spesifikasi produk yang dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Media yang dihasilkan berupa e-modul yang memuat materi cahaya untuk siswa 

kelas VIII. 
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2. E-modul yang dikembangkan mengkombinasikan teks, gambar, audio, video, 

animasi, simulasi interaktif, kuis interaktif dan evaluasi 

3. Produk e-modul yang dikembangkan mengkombinasikan media offline dan 

online. 

4. E-modul yang dikembangkan dibuat menggunakan aplikasi software flip PDF 

corporate edition 2.4.9.18 

G. Manfaat penelitian 

Dari tujuan tersebut dapat diketahui manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

a. Guru  

Pengembangan e-modul ini diharapkan mampu : 

1) Membantu guru untuk mempermudah siswa dalam belajar. 

2) Memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran 

di dalam kelas dengan pembelajaran yang lebih modern 

b. Siswa  

Mengenalkan kepada siswa tentang variasi baru media pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara mandiri. 

c. Sekolah  

Pengembangan e-modul ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan dan efektif dalam penyajian materi khususya pada mata pelajaran 

fisika, selain itu dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan atau melakukan 

pengembangan bahan ajar dengan menyesuaikan kondisi dan potensi yang ada di 

sekolah. 
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d. Peneliti  

Wawasan, pengalaman, dan keterampilan penelitian menjadi bertambah 

tentang pengembangan e-modul 

1. Manfaat teoritik 

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar perbandingan serta 

dapat dijadikan referensi mengenai pengembangan e-modul. 

H. Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

Pada penelitian pengembangan ini terdapat beberapa asumsi dan keterbatasan 

pengembangan. Asumsi dan keterbatasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Asumsi 

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

a. e-modul pada materi cahaya dapat memfasilitasi siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b. e-modul pada materi cahaya memungkinkan siswa untuk dapat belajar secara 

mandiri yang tidak terbatas di ruang dan waktu. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya melihat kelayakan dan tanggapan 

guru serta siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. 

I. Defenisi istilah 

1. Modul sebagai bahan ajar cetak yang dikemas secara sistematis dengan 

bahasa yang mudah dipahami, agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. 
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2. 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 

elektonik penyajian e-modul dapat disajikan dalam bentuk teks, video animasi 

dan simulasi. 

 


