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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Hasil Belajar 

Definisi hasil belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 20) adalah 

suatu puncak dari proses pembelajaran. Menurut Hamalik (Suhendri, 2011: 31), 

hasil belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku siswa yang dapat diamati 

dan terukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara itu, 

Sudjana (Lestari, 2013: 117) berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan yang didapat oleh siswa setelah ia menerima dari pengalaman 

belajarnya. Selanjutnya, hasil belajar menurut Slameto (Asriningtyas, Kristin, 

dan Anugraheni, 2018: 24) yaitu sesuatu yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran yang dapat diukur dengan tes guna melihat perkembangan siswa. 

Menurut Bloom (Ratnawulan dan Rusdiana, 2015: 58) hasil belajar 

diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

a. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berhubungan erat dengan 

pengetahuan, penalaran, atau pikiran, termasuk kemampuan menghafal, 

memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. 

b. Ranah afektif merupakan kemampuan yang berhubungan dengan watak dan 

perilaku, seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. 

c. Ranah psikomotor merupakan kemampuan yang berhubungan dengan 

aktivitas fisik, yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran, serta perubahan tingkah laku siswa yang dapat diamati dan 

diukur menggunakan tes yang bertujuan untuk melihat kemajuan siswa. Hasil 

belajar yang diukur pada penelitian ini adalah ranah kognitif berupa prestasi 

belajar.  
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2. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru dan 

siswa menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. Adanya bahan ajar, guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa menjadi lebih runtut dan kompetensi yang ditetapkan dapat tercapai 

(Nurhasanah, 2017). Menurut Pannen (Magdalena, Sundari, Nurkamilah 

dkk., 2020: 312), definisi bahan ajar adalah materi pelajaran yang disusun 

secara runtut, yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan 

guru/instruktur untuk membantu dalam proses belajar mengajar (Depdiknas, 

2008: 6). Selanjutnya, National Center for Vocational Reasearch Ltd 

(Prastowo, 2013: 16) menjelaskan bahwa bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan guru dalam 

mencapai pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan beberapa pengertian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bahan ajar adalah seperangkat 

bahan atau materi pembelajaran yang didesain secara sistematis, yang berupa 

bahan tertulis dan tidak tertulis, yang dimanfaatkan oleh guru untuk 

menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai 

b. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki banyak macam dan jenisnya. Prastowo (2013) 

juga menjelaskan bahwa pengelompokkan bahan ajar dibedakan menjadi 

dua, yaitu dari segi bentuknya dan cara kerjanya. Menurut bentuknya, bahan 

ajar dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu bahan ajar cetak (printed), 

dengar (audio), pandang dengar (audio visual), dan interaktif (Prastowo, 

2013: 40-41). 

1) Bahan ajar cetak (printed) merupakan semua bahan yang digunakan 

dalam pembelajaran, yang disiapkan dalam kertas. Misalnya, seperti 

buku teks, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, 

foto atau gambar, dan model atau maket. 
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2) Bahan ajar dengar (audio) merupakan bahan ajar yang menggunakan 

sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar. 

Misalnya, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) merupakan bahan ajar yang 

mengombinasikan antara sinyal audio dengan gambar bergerak secara 

sekuensial. Misalnya, seperti film dan video compact disk. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials) merupakan bahan 

ajar yang menggabungkan dua media atau lebih (audio, teks, gambar, 

video, grafik, dan animasi) yang dapat dimanipulasi atau diberi perlakuan 

untuk mengendalikan suatu perintah oleh penggunanya. Misalnya seperti 

compact disk interactive. 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dikelompokkan menjadi lima 

macam (Prastowo, 2013: 41-42), antara lain sebagai berikut: 

1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan adalah bahan ajar yang dapat 

digunakan langsung oleh siswa karena tidak memerlukan perangkat 

proyektor. Misalnya, seperti diagram, display, foto, model, dan lain-lain. 

2) Bahan ajar yang diproyeksikan merupakan bahan ajar yang dipelajari 

oleh siswa yang memerlukan proyektor agar dapat dimanfaatkan. 

Misalnya, seperti filmstrips, slide, dan proyeksi komputer. 

3) Bahan ajar audio merupakan bahan ajar yang dalam penggunaannya 

memerlukan alat pemain media rekam. Contoh bahan ajar audio, seperti 

kaset, flashdisk, CD, dan lain-lain. 

4) Bahan ajar video merupakan bahan ajar berupa gambar dan suara yang 

dalam penggunannya memerlukan alat pemutar. Contoh bahan ajar 

video, seperti video, film, dan lain sebagainya. 

5) Bahan ajar (media) komputer merupakan bahan ajar yang dalam 

penggunannya memerlukan komputer. Contohnya, seperti computer 

mediated instruction.  

c. Pengertian Modul 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, modul merupakan bagian dari 

bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut 
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Daryanto (2013: 9), modul adalah bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis yang memuat pengalaman belajar yang terstruktur, serta didesain 

untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Prastowo, 2013: 104), definisi dari modul yaitu 

kegiatan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siswa dengan bantuan 

minimal dari guru atau dosen pembimbing, yang meliputi perencanaan 

tujuan yang akan dicapai, penyediaan materi pelajaran, alat untuk penilai, 

dan pengukuran keberhasilan siswa dalam penyelesaian pelajaran. 

Selanjutnya, Prastowo (2013: 106) berpendapat bahwa modul adalah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami 

oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka sehingga siswa dapat 

belajar mandiri dengan bantuan yang minimal dari guru. Berdasarkan 

pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian modul 

yaitu sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan utuh dengan 

bahasa yang mudah dipahami siswa, yang berisi tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, materi pelajaran, dan alat untuk evaluasi pembelajaran, serta 

didesain agar siswa mampu belajar secara mandiri dengan kecepatan 

masing-masing. 

d. Karakteristik Modul 

Pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan sebagai modul supaya dapat menghasilkan modul yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Daryanto (2013: 9), 

karakteristik modul ada lima, diantaranya sebagai berikut: 

1) Self-instruction, merupakan karakteristik modul yang memungkinkan 

siswa belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. 

2) Self-contained, merupakan karakteristik modul yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara 

tuntas, karena materi pembelajaran didesain ke dalam satu kesatuan yang 

utuh. 

3) Stand Alone (berdiri sendiri), merupakan karakteristik modul yang tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar atau media lain.  
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4) Adaptif, merupakan karakteristik modul yang dapat menyesuaikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel 

digunakan di berbagai perangkat keras. 

5) User friendly (bersahabat/akrab), merupakan karakteristik modul yang 

memberikan kemudahan bagi pemakai dalam merespon dan mengakses 

sesuai dengan keinginan, serta menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti. 

Selanjutnya, karakteristik modul menurut Vembriarto (1985: 36) 

adalah sebagai berikut: 

1) Modul merupakan unit pengajaran paling kecil dan lengkap. 

2) Modul memuat rangkaian pembelajaran yang sistematis dan 

direncanakan. 

3) Modul memuat tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara eksplisit 

dan spesifik. 

4) Modul memungkinkan siswa belajar sendiri (independent) serta memuat 

bahan yang bersifat self-instructional. 

5) Modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual. 

e. Unsur-Unsur Modul 

Unsur-unsur modul menurut Daryanto (2013: 12), antara lain 

meliputi tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau 

materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar, dan perangkat penilaian. 

Adapun unsur-unsur modul menurut Vembriarto (1985: 37), sebagai berikut: 

1) Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Masing-masing rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan tingkah 

laku yang diharapkan dari siswa setelah mereka mempelajari suatu 

modul.   

2) Petunjuk untuk Guru 

Petunjuk untuk guru memuat penjelasan tentang bagaimana 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara efisien. 

3) Lembaran Kegiatan Siswa 
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Lembaran kegiatan siswa di dalamnya berisi: (1) materi pelajaran yang 

harus dikuasai oleh siswa; (2) kegiatan-kegiatan (obeservasi, percobaan, 

dll) yang harus dilakukan oleh siswa; (3) pertanyaan-pertanyaan dan 

masalah-masalah yang harus dijawab dan dipecahkan oleh siswa. 

4) Lembaran Kerja bagi Siswa 

Lembaran yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan dan 

memecahkan masalah yang terdapat di lembaran kegiatan siswa. 

5) Kunci Lembaran Kerja 

Tujuan dari kunci lembaran kerja pada setiap modul, yaitu siswa dapat 

mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. 

6) Lembaran Evaluasi 

Setiap modul disertai lembaran evaluasi yang berupa tes dan rating scale. 

Hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan tercapai atau tidak. 

7) Kunci Lembaran Evaluasi 

Kunci lembaran evaluasi berisi jawaban tes dan rating scale yang disusun 

oleh penulis modul. 

f. Struktur Penulisan Modul 

Menurut pandangan Suharman (Prastowo, 2013: 113-114), modul 

dapat disusun dalam struktur sebagai berikut: 

1) Judul Modul, yaitu bagian modul yang berisi tentang nama modul dari 

mata pelajaran tertentu. 

2) Petunjuk Umum, yaitu bagian modul yang memuat penjelasan tentang 

langkah-langkah yang akan ditempuh, meliputi: (1) kompetensi dasar; 

(2) pokok bahasan; (3) indikator pencapaian; (4) referensi yang 

digunakan; (5) strategi pembelajaran yang digunakan; (6) lembar 

kegiatan pembelajaran; (7) petunjuk bagi siswa untuk memahami 

langkah-langkah dan materi pembelajaran; (8) evaluasi. 

3) Materi Modul, yaitu bagian modul yang berisi tentang penjelasan materi 

secara rinci. 
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4) Evaluasi Semester, yaitu bagian modul yang memuat evaluasi tengah 

semester dan akhir semester dengan tujuan untuk mengukur kompetensi 

siswa sesuai materi yang diberikan. 

Adapun struktur penulisan modul menurut Depdiknas (2008: 21-26) 

sebagai berikut: 

1) Bagian Pembuka, meliputi judul, daftar isi, peta informasi, daftar tujuan 

kompetensi, dan tes awal. 

2) Bagian Inti, meliputi tinjauan umum materi, hubungan dengan materi 

atau pelajaran lain, uraian materi, penugasan, dan rangkuman. 

3) Bagian Penutup, meliputi daftar istilah, tes akhir, dan indeks. 

g. Tujuan Penulisan Modul 

Depdiknas (2008: 5-6) menjelaskan tentang tujuan dari penulisan 

modul, diantaranya adalah: 

1) Mempermudah penyajian informasi agar tidak terlalu bersifat verbal. 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa 

maupun guru. 

3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai 

kemampuan dan minatnya. 

4) Memungkinkan siswa untuk mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. 

Adapun tujuan penulisan modul menurut Prastowo (2013: 108-109), 

yaitu: 

1) Agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan 

guru. 

2) Agar peran guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam proses 

pembelajaran. 

3) Melatih kejujuran siswa. 

4) Mengakomodasi berbagai kecepatan dan tingkat belajar siswa. 

5) Agar siswa mampu mengevaluasi sendiri tingkat penguasaan materi yang 

dipelajari. 
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h. Jenis-Jenis Modul 

1) Menurut Penggunaannya 

Dipandang dari penggunaannya, menurut Prastowo (2013: 110-

111) modul dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu untuk siswa dan 

guru. Modul untuk siswa berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa, sedangkan modul untuk guru berisi petunjuk guru, tes akhir 

modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. 

2) Menurut Status dan Fungsinya 

Menurut Vembriarto (1985: 39), modul dari segi status dan 

fungsinya dalam keseluruhan program pengajaran dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a) Modul Inti 

Modul inti adalah modul pengajaran yang disusun berdasarkan 

kurikulum dasar, yang merupakan tuntutan dari pendidikan dasar 

umum yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. 

b) Modul Pengayaan  

Modul pengayaan adalah modul yang disusun berdasarkan program 

pengayaan yang bersifat memperdalam dan/atau memperluas 

program pendidikan dasar yang bersifat umum. 

Pada pengembangan ini, e-modul yang dikembangkan merupakan modul 

inti karena modul yang disusun berdasarkan kurikulum dasar yaitu 

kurikulum 2013. Materi pokok pada e-modul yaitu ukuran pemusatan 

data. Pada kurikulum 2013, materi pokok ukuran pemusatan data 

terdapat dua kompetensi dasar, yaitu KD 3.28 dan KD 4.28. 

i. Langkah Penyusunan Modul 

Menurut Daryanto (2013: 16-24), dalam menyusun modul terdapat 

enam langkah yang harus dilakukan, yaitu: 

1) Analisis Kebutuhan Modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan 

RPP dengan tujuan untuk memperoleh informasi modul yang diperlukan 

siswa dalam mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Pada 
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dasarnya satu kompetensi dasar dikembangkan menjadi satu modul dan 

satu modul terdiri atas dua sampai empat kegiatan pembelajaran. 

2) Desain Modul 

Desain penyusunan modul yang dimaksud adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. RPP memuat strategi 

pembelajaran, media yang digunakan, garis besar materi pembelajaran, 

dan metode penilaian serta perangkatnya. 

3) Implementasi 

Implementasi modul dalam kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai alur 

yang telah ditetapkan dalam modul. Bahan, alat, media, dan lingkungan 

belajar yang diperlukan siswa dalam kegiatan pembelajaran diupayakan 

dapat dipenuhi supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4) Penilaian 

Penilaian hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa setalah mempelajari modul. Penilaian hasil belajar 

menggunakan instrumen yang telah dirancang saat penulisan modul.  

5) Evaluasi dan Validasi 

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mengukur 

apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan 

sesuai desain pengembangannya. Validasi adalah suatu proses untuk 

menguji kesesuaian modul dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. 

6) Jaminan Kualitas 

Jaminan kualitas bertujuan untuk menjamin bahwa modul yang telah 

disusun memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam 

pengembangan suatu modul.  

j. Pengertian E-Modul Interaktif 

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini mulai terjadi 

transisi dari media cetak menjadi media digital. Modul pembelajaran yang 

sebelumnya disajikan dalam bentuk cetak, sekarang dapat disajikan dalam 

bentuk elektronik. Modul tersebut dikenal sebagai modul elektronik (e-
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modul). Lewis dan Smith (Perdana, Sarwanto, Sukarmin et al., 2017:46) 

berpendapat bahwa e-modul adalah bentuk penyajian materi pembelajaran 

mandiri yang didesain secara sistematis menjadi satuan-satuan pembelajaran 

terkecil untuk mencapai pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format 

elektronik yang di dalamnya memuat audio, animasi, dan navigasi sehingga 

pengguna lebih interaktif dengan program. Selanjutnya, interaktif menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Prastowo, 2013: 328) mengandung arti 

antarhubungan atau bersifat saling melakukan aksi. 

Menurut Prastowo (2013: 330) e-modul interaktif diartikan sebagai 

modul pembelajaran yang mengombinasikan dua atau lebih teks, grafik, 

audio, video, atau animasi yang bersifat interaktif sehingga muncul 

hubungan dua arah antara modul dengan pengguna. Sejalan dengan hal 

tersebut, Serevina, Sunaryo, Raihanati et al. (2018: 31) berpendapat bahwa 

e-modul interaktif adalah serangkaian materi pembelajaran dengan 

memanfaatkan interaktivitas dalam pengembangannya yang di dalamnya 

tidak hanya berisi teks, tetapi juga menyediakan tampilan animasi dan 

simulasi yang dapat dijalankan siswa. Menurut Imansari dan 

Sunaryantiningsih (2017: 12), e-modul interaktif merupakan bahan ajar yang 

memuat materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai tingkat kompleksitasnya. Berdasarkan 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-modul interaktif adalah suatu 

modul yang disajikan dalam format elektronik yang disusun secara 

sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, serta di dalamnya 

berisi tentang materi dan evaluasi pembelajaran yang dilengkapi dengan 

audio, video penjelasan, dan navigasi-navigasi yang membuat pengguna 

lebih interaktif dengan program yang ada di e-modul sehingga terjadi 

hubungan dua arah antara modul dengan pengguna.  

3. Aplikasi Flip PDF Professional 

Salah satu software yang digunakan untuk mengembangkan e-modul 

interaktif dalam bentuk flipbook atau seperti buku yang dapat dibolak-balik 
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adalah Flip PDF Professional. Menurut Khairinal, Suratno, dan Aftiani (2021: 

461), Flip PDF Professional merupakan media interaktif yang dapat 

menambahkan berbagai jenis tipe media animatif ke dalam flipbook. Pengguna 

aplikasi ini bisa melakukan drag, drop, atau klik untuk menyisipkan video, 

hyperlink, teks animatif, gambar, dan audio ke dalam flipbook. Selain itu, 

aplikasi Flip PDF Professional dapat digunakan untuk membuat tes formatif 

yang lebih interaktif dengan menunjukkan jawaban yang benar atau salah, serta 

skor yang diperoleh dapat diketahui secara langsung. Aplikasi ini dapat 

dipublish secara online dan offline, serta hasil luarannya bisa berupa format html, 

exe, zip, Mac App, dan versi seluler.  
 

Gambar 2.1. Tampilan awal aplikasi Flip PDF Professional 
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Gambar 2.2. Tampilan fitur editing aplikasi Flip PDF Professional 

 

Gambar 2.3. Contoh desain e-modul dengan aplikasi Flip PDF Professional 

 
 

4. Penelitian dan Pengembangan 

a. Pengertian 

Salah satu penelitian dalam bidang pendidikan adalah penelitian dan 

pengembangan atau biasa disebut dengan istilah Research & Development 

(R&D). Borg dan Gall (Purnama, 2013:20) mendefinisikan penelitian dan 

pengembangan sebagai suatu proses atau metode untuk memvalidasi dan 

mengembangkan produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Selanjutnya, Sugiyono (2015:30) berpendapat bahwa penelitian dan 

pengembangan didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, 

memproduksi, dan menguji validitas produk yang dihasilkan. Penelitian 

pengembangan menurut Seels dan Richey (Setyosari, 2013:223) adalah 

suatu kajian yang sistematik untuk merancang, mengembangkan, dan 

mengevaluasi proses, program-program, dan hasil belajar yang memenuhi 

kriteria keefektifan dan konsistensi.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dan pengembangan merupakan proses sistematik untuk meneliti, 

merancang, mengembangkan, dan menguji validitas produk-produk yang 

digunakan dalam pembelajaran. Misalnya, seperti bahan ajar, media 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan program pembelajaran. 

b. Model Pengembangan 

Terdapat beberapa model pengembangan dalam penelitian dan 

pengembangan, salah satunya adalah model Four-D atau 4D yang 

dikembangkan oleh S.Thiagarajan, D.S. Semmel, dan M.I. Semmel pada 

tahun 1974. Sesuai dengan namanya, model Four-D atau 4D terdiri dari 

empat tahapan, yaitu Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop 

(Pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran). 

1) Define (Pendefinisian) 

Tahap define (pendefinisian) adalah tahap untuk menentukan dan 

menetapkan syarat-syarat pengembangan. Secara umum, pada tahap ini 

dilakukan analisis mengenai kebutuhan pengembangan produk sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Thiagarajan, et al. (1974:6) menyebutkan 

bahwa terdapat lima kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Front-end Analysis (Analisis Ujung Depan) 

Analisis ujung depan dilakukan untuk menentukan dan 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat membantu dalam 

menentukan produk pembelajaran yang dikembangkan.  
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b) Learner Analysis (Analisis Siswa) 

Analisis siswa adalah kegiatan mengidentifikasi karakteristik siswa, 

contohnya seperti kemampuan akademik, motivasi belajar, latar 

belakang, dan lain-lain. Hasil analisis siswa disesuaikan dengan 

desain dan pengembangan produk pembelajaran. 

c) Task Analysis (Analisis Tugas) 

Analisis tugas merupakan kegiatan mengidentifikasi keterampilan 

yang dikaji peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan 

keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. 

d) Concept Analysis (Analisis Konsep) 

Analisis konsep adalah kegiatan mengidentifikasi konsep pokok 

yang diajarkan, menyusunnya ke dalam bentuk tingkatan, dan 

merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan relevan. 

e) Specifying Instructional Objectives (Perumusan Tujuan 

Pembelajaran)  

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan kegiatan merangkum 

hasil dari analisis tugas dan analisis konsep. Perumusan tujuan 

pembelajaran menjadi dasar dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan. 

2) Design (Perancangan) 

Tahap design (perancangan) bertujuan untuk merancang 

prototipe bahan ajar. Thiagarajan, et al. (1974:7) menyebutkan bahwa 

terdapat empat langkah pada tahap perancangan, yaitu:  

a) Constructing Criterion-referenced Test (Penyusunan Tes Acuan 

Patokan)  

Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang 

menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap 

perancangan. Penyusunan tes acuan patokan didasarkan pada 

spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa, selanjutnya 

disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang disusun disesuaikan 

dengan kemampuan kognitif siswa.  
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b) Media Selection (Pemilihan Media) 

Pemilihan media merupakan langkah mengidentifikasi media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Pemilihan 

media didasarkan pada hasil analisis konsep, analisis tugas, dan 

karakteristik siswa sebagai target pengguna. 

c) Format Selection (Pemilihan Format) 

Pemilihan format bertujuan untuk mendesain perangkat 

pembelajaran atau bahan ajar.  

d) Initial Design (Rancangan Awal) 

Rancangan awal merupakan keseluruhan rancangan perangkat 

pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum ujicoba dilaksanakan. 

3) Develop (Pengembangan) 

Tahap develop (pengembangan) adalah tahap yang menghasilkan 

produk pengembangan. Thiagarajan, et al. (1974:8) membagi tahap 

pengembangan menjadi dua langkah, yaitu expert appraisal (penilaian 

ahli) dan developmental testing (uji pengembangan). 

a. Expert appraisal (penilaian ahli) adalah teknik untuk mendapatkan 

saran dari para ahli sesuai bidangnya dalam rangka perbaikan produk 

yang dikembangkan.  

b. Developmental testing (uji coba pengembangan) adalah kegiatan 

untuk mendapatkan masukan berupa respon, reaksi, dan komentar 

dari target pengguna produk tentang pengembangan produk 

pembelajaran. Hasil uji coba digunakan untuk merevisi produk. Uji 

coba dan revisi dilakukan secara berulang dengan maksud 

memperoleh produk pembelajaran yang efektif dan efisien. 

4) Disseminate (Penyebaran) 

Tahap disseminate (penyebaran) adalah tahap terakhir dalam 

model pengembangan Four-D (4D). Tujuan dari tahap ini untuk 

mempromosikan produk pembelajaran yang dikembangkan agar 

diterima pengguna baik individu, kelompok, maupun sistem.  
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5. Evaluasi Hasil Pengembangan 

Menurut Nieveen (Purboningsih, 2015: 468-469), kualitas bahan ajar 

yang dikembangkan harus memenuhi tiga aspek, yaitu kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, e-modul merupakan 

bagian dari bahan ajar yang disajikan dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, 

tiga aspek untuk menilai kualitas bahan ajar dapat diadaptasi untuk menilai 

kualitas e-modul yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

a. Aspek Kevalidan 

Suatu produk dikatakan memiliki kualitas yang baik menurut 

Nieveen (Purboningsih, 2015: 468) jika dikembangkan sesuai dengan 

materinya (validitas isi) dan semua komponen saling terhubung secara 

konsisten satu sama lain (validitas konstruk). Perangkat pembelajaran 

dikatakan valid jika dinyatakan layak digunakan baik dengan revisi maupun 

tanpa revisi oleh validator ahli. Validator ahli dalam evaluasi e-modul 

interaktif yaitu ahli materi dan media. 

Kelayakan e-modul dapat dinilai dari empat aspek kelayakan yang 

ditetapkan BSNP yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 pasal 43 ayat 5, yang terdiri atas kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan 

kegrafikan. 

1) Kelayakan isi mencakup kesesuaian materi dengan SK dan KD, 

keakuratan materi, pendukung materi, dan kemutakhiran materi. 

2) Kelayakan bahasa mencakup kesesuaian dengan siswa, ketepatan kaidah 

dengan penulisan, serta kebenaran istilah dan simbol. 

3) Kelayakan penyajian meliputi teknik penyajian dan pendukung 

penyajian. 

4) Kelayakan kegrafikan mencakup tampilan perangkat pembelajaran, 

ukuran, serta ketepatan warna dan huruf yang digunakan. 

b. Aspek Kepraktisan 

Suatu perangkat pembelajaran dikatakan praktis menurut Nieveen 

(Purboningsih, 2015: 469), apabila guru dan siswa dalam menggunakan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan mudah. Dalam 
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penelitian ini, kepraktisan e-modul interaktif dilihat dari hasil penilaian 

angket kepraktisan oleh guru matematika dan siswa PKL pada kelas 

eksperimen. 

c. Aspek Keefektifan 

Suatu perangkat pembelajaran dikatakan efektif menurut Nieveen 

(Purboningsih, 2015: 469), apabila siswa berhasil dalam proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, keefektifan e-modul interaktif dilihat 

dari perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa PKL pada kelas 

eksperimen dan siswa PKL pada kelas kontrol. 

6. Tinjauan Materi  

Statistika menurut Nugroho (2018: 216) merupakan cabang ilmu 

matematika yang mempelajari tentang data, seperti pengumpulan data, penyajian 

data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis. Statistika adalah 

salah satu bab pada mata pelajaran Matematika yang dipelajari di SMK kelas XI 

semester genap. Pada bab statistika terdiri dari tiga kompetensi dasar 

pengetahuan, yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, 

menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, serta 

menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok.  

Materi pokok yang dibahas dalam pengembangan e-modul interaktif ini 

adalah ukuran pemusatan data dengan KD 3.28 yaitu menganalisis ukuran 

pemusatan data tunggal dan data kelompok, serta KD 4.28 yaitu menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data 

kelompok. Ukuran pemusatan data meliputi mean, median, dan modus (Kasmina 

dan Toali, 2018: 281-294). 

a. Rata-Rata Hitung (Mean) 

Rata-rata hitung (mean), dilambangkan dengan notasi �̅� dibaca “x bar”.  

1) Rata-rata hitung (mean) pada data tunggal 

Rata-rata hitung dari data tunggal memiliki n buah datum: 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … … , 𝑥𝑛 adalah:  

�̅� =  
𝑥1 +  𝑥2 +  𝑥3 +  … . +𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
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Secara umum, apabila nilai-nilai data kuantitatif dinyatakan dengan n 

buah datum: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … … , 𝑥𝑛 dengan setiap datum mempunyai 

frekuensi 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, … … , 𝑓𝑛. Dengan demikian, rata-rata hitung (�̅�) 

ditentukan oleh rumus berikut. 

�̅� =  
𝑓1𝑥1 +  𝑓2𝑥2 +  𝑓3𝑥3 +  … . +𝑓𝑛𝑥𝑛

𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + ⋯ + 𝑓𝑛
=

∑ 𝑓𝑖  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Jika data pertama dengan jumlah 𝑛1 mempunyai rata-rata �̅�1, data kedua 

dengan jumlah 𝑛2 mempunyai rata-rata �̅�2, dan seterusnya, maka rata-

rata gabungan dari data tersebut adalah: 

�̅�𝑔𝑎𝑏 =  
𝑛1�̅�1 +  𝑛2�̅�2 +  𝑛3�̅�3 + ⋯ + 𝑛𝑘�̅�𝑘

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑘
=

∑ 𝑛𝑖�̅�𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

2) Rata-rata hitung (mean) pada data kelompok 

Data kelompok adalah data yang disajikan dalam interval tertentu dan 

setiap interval memiliki frekuensi. Ada tiga cara untuk menghitung mean 

data kelompok, antara lain sebagai berikut: 

a) Menggunakan nilai tengah kelas 

Nilai tengah kelas: 𝑥𝑖 =
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ+𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠

2
 

Mean:    �̅� = 
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

dengan: 𝑓𝑖  = frekuensi kelas ke-i 

             𝑘 = banyaknya kelas interval 

b) Menggunakan simpangan  

Simpangan (𝑑𝑖):  𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − �̅�𝑠 

Rata-rata sementara (�̅�𝑠) diambil dari salah satu nilai tengah (𝑥𝑖) yang 

memiliki frekuensi terbesar. 

Mean:    �̅� = �̅�𝑠 + 
∑ 𝑓𝑖𝑑𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

dengan: 𝑓𝑖  = frekuensi kelas ke-i 

             𝑘 = banyaknya kelas interval 
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c) Menggunakan kode (coding) 

Kode (𝑢𝑖): 𝑢𝑖 = 
𝑥𝑖 −�̅�𝑠 

𝑝
  

Mean:    �̅� = �̅�𝑠 + (
∑ 𝑓𝑖𝑢𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

) 𝑝 

dengan:  �̅�𝑠 = rata-rata sementara 

 𝑓𝑖  = frekuensi kelas ke-i 

              𝑘 = banyaknya kelas interval 

 𝑝 = panjang kelas interval 

b. Median 

Median (Me) adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah 

diurutkan menurut besarnya. 

1) Median pada data tunggal 

Misalkan 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … … , 𝑥𝑛 merupakan n datum yang terurut. 

a) Jika n ganjil, maka 𝑀𝑒 = 𝑥𝑛+1

2

 

b) Jika n genap, maka 𝑀𝑒 =
1

2
(𝑥𝑛

2
+ 𝑥𝑛

2
+1) 

2) Median pada data kelompok 

Median data kelompok dirumuskan sebagai berikut. 

𝑀𝑒 = 𝑡𝑏 + (

1
2 𝑛 − 𝑓𝑘

𝑓𝑀𝑒
) 𝑝 

dengan: Me = median 

      𝑡𝑏  = tepi bawah kelas median 

              𝑛   = jumlah frekuensi 

              𝑓𝑘  = jumlah frekuensi sebelum kelas median 

              𝑓𝑀𝑒= frekuensi pada kelas median 

               𝑝   = panjang kelas 

c. Modus 

1) Modus pada data tunggal 

Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang 

mempunyai frekuensi tertinggi. 
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2) Modus pada data kelompok 

Modus data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. 

𝑀𝑜 = 𝑡𝑏 + (
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2

) 𝑝 

dengan: 𝑡𝑏 = tepi bawah kelas modus 

      𝑑1 = selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya 

      𝑑2 = selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya 

       𝑝 = panjang kelas 

 

B. Kerangka Berpikir 

Salah satu kegiatan pelatihan dan pembelajaran di SMK yaitu Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum SMK Negeri 11 Semarang, siswa PKL tidak memiliki kewajiban 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara sinkronus. Akan tetapi, mereka 

bisa mengikuti pembelajaran secara asinkronus untuk memenuhi kebutuhan belajar 

mereka. Pembelajaran asinkronus di SMK Negeri 11 Semarang dilaksanakan 

melalui portal pembelajaran berbasis google drive yang bernama Si OB. Lebih 

lanjut, berdasarkan wawancara dengan Bapak Guntur Dharmawan dikatakan bahwa 

setiap guru diberikan kebebasan untuk mengajar sehingga selain menggunakan 

portal pembelajaran, guru juga bisa menggunakan aplikasi whatsapp ataupun 

google classroom dalam memberikan pembelajaran asinkronus untuk siswa PKL. 

Pembelajaran asinkronus untuk siswa PKL dilakukan dengan cara diberikan materi 

pembelajaran dan video pembelajaran dari guru atau youtube. Kemudian, mereka 

diminta untuk mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh guru.  

Pada saat siswa PKL mengikuti kegiatan pelatihan di IDUKA 

pendampingan oleh guru mata pelajaran menjadi berkurang sehingga 

mengakibatkan disparitas penguasaan kompetensi antara siswa yang mengikuti 

PKL dengan siswa yang tidak mengikuti PKL. Siswa yang mengikuti PKL 

diharuskan belajar mandiri agar pelajaran matematika tidak ketinggalan. Oleh 

karena itu, diperlukan bahan ajar berupa modul untuk memfasilitasi siswa PKL 

dalam belajar mandiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini mulai 
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terjadi transisi dari media cetak menjadi media digital. Modul pembelajaran yang 

sebelumnya disajikan dalam bentuk cetak, sekarang dapat disajikan dalam bentuk 

elektronik.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru matematika, guru sudah 

membuat e-modul pembelajaran matematika. Namun, e-modul yang dibuat guru 

belum mendukung untuk tercapainya kompetensi yang baik sehingga kegiatan 

belajar mandiri siswa PKL menjadi tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan siswa PKL, siswa masih kesulitan dalam memahami materi yang 

ada di e-modul tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya video 

pembelajaran dalam e-modul. E-modul pembelajaran yang dibuat oleh guru hanya 

berisi rangkuman materi, soal-soal latihan, dan tugas terstruktur.  Pada modul 

seharusnya terdapat kunci jawaban. Adanya kunci jawaban bertujuan agar siswa 

dapat mengecek jawabannya dan dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami 

materi.  Tampilan e-modul yang monoton juga membuat siswa mudah bosan ketika 

mempelajarinya. Selain itu, guru jarang memberikan feedback terkait tugas mandiri 

yang diberikan sehingga siswa tidak dapat mengetahui kebenaran jawabannya.  

Berdasarkan permasalahan diatas, siswa PKL dalam memenuhi kebutuhan 

belajarnya secara mandiri memerlukan e-modul yang bersifat interaktif. E-modul 

yang bersifat interaktif dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil 

belajar serta pemahaman konsep siswa (Imansari dan Sunaryantiningsih, 2017: 12). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan e-modul interaktif dalam 

pembelajaran matematika. Pada penelitian ini dikembangkan e-modul interaktif 

dengan bantuan aplikasi Flip PDF Professional. E-modul interaktif yang 

dikembangkan memuat uraian materi, video pembelajaran, dan kuis yang interaktif. 

Pada saat siswa selesai mengerjakan kuis, siswa dapat mengetahui hasil atau skor 

yang diperoleh. Selain itu, di dalam e-modul interaktif terdapat lembar kerja siswa 

dan uji kompetensi yang dapat dikerjakan secara langsung di laptop maupun 

smartphone. Adanya kunci jawaban di akhir e-modul dapat membantu siswa untuk 

mengetahui jawaban yang benar. Tampilan e-modul didesain semenarik mungkin 

agar siswa tidak mudah bosan dalam mempelajari e-modul interaktif. 
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E-modul interaktif yang dikembangkan dapat diakses secara offline berupa 

aplikasi dengan format exe yang dapat digunakan di laptop atau komputer. Selain 

itu, e-modul interaktif juga dapat diakses secara online di laptop maupun 

smartphone berupa link atau barcode dengan format html. Dengan demikian, 

adanya e-modul interaktif ini diharapkan dapat membantu siswa PKL untuk 

memahami materi yang diajarkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar ketika 

siswa mengikuti kegiatan PKL. Kerangka beripikir dapat disajikan pada Gambar 

2.4. 

 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 
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