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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena yang 

bersifat fisik pada alam semesta. Seiring berjalannya waktu, fisika berperan 

penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 1 

Teknologi yang kian berkembang pesat, memberikan ruang yang lebih besar 

bagi guru untuk mengekspose kreatifitasnya dalam mengajar. Apalagi di 

masa pandemi COVID-19, pembelajaran daring (dalam jaringan) menjadi 

tantangan tersendiri di dunia pendidikan, baik dari segi pendidik maupun 

peserta didik untuk tetap up to date dari peralihan pembelajaran konvensional 

menjadi pembelajaran yang menuntut keahlian mengoperasikan ICT 

(Information Comunication and Technology). Menurut Naspawati kunci 

kefektivitasan pembelajaran daring berasal dari bagaimana seorang guru tetap 

kreatif menyajikan pembelajaran daring agar suasana pembelajaran tetap 

menyenangkan dan mudah dimengerti siswa, sehingga siswa tidak bosan dan 

tetap produktif walau belajar dari rumah.
2
 

Masalah utama di sekolah ialah fisika juga dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sulit bagi siswa. Dari wawancara penulis dengan guru fisika di 

MAN 1 Hulu Sungai Tengah yaitu Ibu Tutik Sujiyati, S. Si beliau 

                                                           
1
 Novi Citra Kirana, dkk., 2020, “Pengaruh Pemberian Open-Ended Test Melalui Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Siswa SMA” 

dalam Jurnal WaPFi Vol.5 No.1, h:97-104 
2 Naspawati. 2020. “Analisis Situasi Pembelajaran IPA Fisika Dengan Metode Daring di 

Tengah Wabah Covid-19” dalam Jurnal Pendidikan Fisika dan Terapannya Vol.3 No.1  
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menyatakan siswa memang cenderung kesulitan dalam menghapal rumus, 

memahami rumus, serta mengenali simbol dan satuan.
3
 Karena banyaknya 

rumus matematis yang terlibat dalam pelajaran fisika, siswa menganggap 

fisika sebagai pelajaran yang berisi sekumpulan rumus saja. Daripada melatih 

kemampuan sains yang sesungguhnya siswa justru bersikeras menghapal 

rumus-rumus fisika.4 Padahal, kurangnya kemampuan siswa di bidang sains 

khususnya fisika pada dasarnya karena kurangnya keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran sains itu sendiri. 5 

Kusdiastuti menyatakan salah satu alternatif model pembelajaran yang 

mampu menghubungkan penguasaan konsep fisika dengan fenomena 

kehidupan nyata melalui eksperimen yang langsung dilakukan siswa itu 

sendiri ialah model inquiry. Dengan model inquiry, siswa melakukan 

penyelidikan secara sistematis, kemampuan berpikir logis dan kritis, 

membutuhkan analisis untuk mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang 

ada. Pengaruh model inquiry dalam pembelajaran juga dinyatakan mampu 

meningkatkan hasil belajar, penguasaan konsep, meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan sikap ilmiah siswa. 6 Menurut 

Limatahu kurangnya kegiatan praktikum mengakibatkan keterampian lab 

siswa cenderung rendah. Video praktikum dapat membantu guru dalam 

                                                           
3
 Lampiran 2.1 (Wawancara) 

4
 Edi Istiyono, dkk., 2020, “Developing of Computerized Adaptive Testing to Measure 

Physics Higher Order Thinking Skills of Senior High School Students and its Feasibility of Use” 

dalam European Journal of Educational Research (ERIC), Vol.9 No.1 hal:91-101 
5
 L.M. Azizah, dkk., 2019, “Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Guided 

Inquiry pada Materi Alat-Alat Optik Kelas XI MA/SMA” dalam Physics Education Research 

Journal (PERJ) Walisongo, Vol. 1 No. 1, h:11-20 
6
 Kusdiastuti, dkk, 2016, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan Laboratorium 

Virtual Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Peserta Didik” dalam Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Teknologi, Vol.2 No.3, h:116 
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membimbing siswa untuk memahami materi pelajaran.
7

 Sejalan dengan 

pernyataan di atas, penelitian yang dilakukan Suryandari dkk penggunaan 

video pada model inquiry ini juga dapat meningkatkan hasil belajar serta 

meningkatkan motivasi belajar siswa.
8
 

Inquiry learning tidak terlepas dengan laboratorium yang digunakan 

sebagai tempat melakukan berbagai eksperimen fisika. Menurut Kusdiastuti 

tentunya laboratorium yang ideal harus ditunjang dengan fasilitas yang 

lengkap. Namun, sekolah pada umumnya masih keterbatasan alat praktikum, 

adapun yang tidak memiliki alat praktikum sama sekali.9 Ibu Tutik Sujiyati, S. 

Si menyatakan MAN 1 Hulu Sungai Tengah juga menjadi salah satu sekolah 

yang sangat jarang menerapkan inquiry learning karena minimnya alat 

praktikum di sekolah tersebut.
10

 Sarana dan prasarana laboratorium fisika 

pada setiap sekolah yang masih belum merata sebenarnya masih bisa diatasi 

dengan penggunaan teknologi sebagai alternatif lain. Sekarang telah tersedia 

virtual lab (laboratory) yang dapat diakses siapa saja.  

Selain karena keterbasatasan fasilitas praktikum fisika, virtual lab 

dilakukan karena tidak semua konsep fisika dapat dijelaskan melalui 

                                                           
7
 Nur A.Limatahu, N.A Rahman, and S.H.N Abu. 2017. “The Influence of Practicum Video 

With Module Toward Process Skills for Stoichiometry Materials of The Grade X of SMA 2 Tidore 

Islands” in JPKim Vol.9 No.1 pg:225-228 
8  Suryandari, dkk., 2016, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Video 

Dokumenter Berbasis Inkuiri Terbimbing Berorientasi Pada Motivasi Belajar Siswa” dalam Jurnal 

Inkuiri, Vol.5 No.1, h:85-94 
9

 M. Kusdiastuti, dkk, 2016, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan 

Laboratorium Virtual Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Peserta Didik” dalam Jurnal 

Pendidikan Fisika dan Teknologi, Vol.2 No.3, h:117 
10

 Lampiran 2.1 (Wawancara) 
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praktikum real.
11

 Misalnya saja pada meteri listrik statis, bagaimana 

perpindahan elektron ataupun bentuk elektron itu sendiri tidak dapat dilihat 

secara kasat mata karena sifatnya mikroskopis. Adapun kelebihan dan 

kekurangan dari model inquiry learning dengan bantuan virtual lab. Menurut 

Dedi Riyan Rizaldi et al kelebihan virtual lab antara lain:  (1) menyajikan 

informasi dari suatu konsep ataupun proses fisika yang cukup kompleks, (2) 

meningkatkan motivasi belajar siswa, (3) dapat digunakan secara offline 

apabila sudah diunduh, (4) mendorong siswa untuk berpikir intuitif dengan 

merumuskan hipotesa sendiri, dan (5) proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik; kekurangan virtual lab antara lain:  (1) keberhasilan dari proses 

pembelajaran tergantung kemandirian belajar siswa masing-masing, dan (2) 

virtual lab masih bergantung dengan jumlah fasilitas komputer yang tersedia 

pada tiap sekolah.
12

 

Media atau bahan ajar yang digunakan di MAN 1 Hulu Sungai Tengah 

masih berupa buku paket. Ibu Tutik Sujiyati, S. Si menyadari kekurangan dari 

bahan ajar tersebut, yaitu siswa masih kurang mandiri karena keterbatasan 

penjelasan pada buku paket.
13

 Dalam mengatasi permasalahan di atas, 

tentunya ada media ajar yang lebih cocok digunakan  dalam pembelajaran 

fisika yaitu modul. Modul didefinisikan sebagai bahan ajar yang dirancang 

secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk 

satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri 

                                                           
11

 Dedi Ryan Rizaldi, A.W Jufri, dan Jamaluddin. 2020. “PhET: Simulasi Interaktif Dalam 

Proses Pembelajaran Fisika” dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.5 No.1  
12

 Ibid 
13

 Lampiran 2.1 (Wawancara) 
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dalam satuan waktu tertentu.
14

 Berdasarkan penelitian Azizah dkk yaitu 

pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis guided inquiry selain 

terbukti valid, modul ini juga mampu meningkatkan efektivitas belajar siswa. 

Agar modul dapat dipelajari secara mandiri, hemat biaya, menarik dan 

inovatif peneliti tertarik untuk mengembangkan e-modul interaktif. Anggraini 

Diah Puspitasari menyatakan modul elektronik efektif meningkatkan motivasi 

belajar siswa, meningkatkan hasil belajar, dan meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis.
15

  

Peneliti berinisiatif memasukkan video tutorial penggunaan virtual lab 

ke dalam e-modul interaktif dengan model pembelajaran inquiry. Tidak hanya 

itu, peneliti akan mengusahakan untuk mendesain e-modul interaktif dengan 

evaluasi mandiri yang langsung memberikan feedback, serta audio-visual 

lainnya apabila dibutuhkan. Sehingga e-modul interaktif ini sangat cocok 

dengan karakteristik modul yang dikemukakan Depdiknas yaitu self 

instructional, self coontained, stand alone, dan adaptive.
16

 Belum ada peneliti 

yang mengembangkan e-modul interaktif berbasis inqury learning berbantuan 

virtual lab khususnya pada materi listrik statis. Sebab itu peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan E-Modul Interaktif 

Berbasis Inquiry learning Berbantuan Virtual Lab pada Materi Listrik 

Statis” 

                                                           
14

 Purwanto, dkk., Pengembangan Modul, (Jakarta: Depdiknas Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Pendidikan, 2007), h. 9 
15

 Anggaraini Diah Puspitasari. 2019. “Penerapan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan 

Modul Cetak dan Modul Elektronik Pada Siswa SMA” dalam Jurnal Pendidikan Fisika Vol.7 

No.1 h:17-25 
16

 Depdiknas., Penulisan Modul, (Jakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, 2008), h:3-5 



6 
 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana validitas Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry 

learning Berbantuan Virtual Lab pada Materi Listrik Statis? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry 

learning Berbantuan Virtual Lab pada Materi Listrik Statis? 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui validitas E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry learning 

Berbantuan Virtual Lab pada Materi Listrik Statis. 

2. Mengetahui respon siswa terhadap E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry 

learning Berbantuan Virtual Lab pada Materi Listrik Statis. 

 

D. Signifikansi penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan tentang pengembangan bahan ajar interaktif di dunia 

pendidikan yang bisa dipelajari secara formal maupun otodidak oleh 

dosen, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum sebagai bentuk inovasi 

bahan ajar digital. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai implementasi pengetahuan tentang multimedia interaktif  

dalam pembelajaran fisika yang telah dipelajari di kampus. 

b. Bagi pendidik 

Diharapkan dapat menginspirasi inovasi bahan ajar yang cocok 

digunakan dalam  PTM (Pembelajaran Tatap Muka) maupun PJJ 

(Pembelajaran Jarak Jauh). 

c. Bagi siswa 

Dapat memberikan bahan ajar yang inovatif, ekonomis, serta 

mudah digunakan ketika ingin melakukan pembelajaran secara 

mandiri. 

d. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran untuk bisa dipertimbangkan 

dalam menentukan bahan ajar yang lebih interaktif dan tetap 

berkesempatan melaksanakan inquiry learning meskipun tidak 

menggunakan alat praktikum secara fisik sekalipun. 

 

E. Definisi operasional 

1. E-Modul Interaktif 

E-Modul Interaktif adalah sebuah bahan ajar elektronik yang dibuat 

berdasarkan materi ajar tertentu berisi animasi, audio, dan video yang 

dapat membantu guru dalam memberikan pelajaran secara terstruktur. 
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Selain itu, E-Modul Interaktif dapat menjadi bahan ajar mandiri bagi 

siswa dan dapat memberikan umpan balik terhadap siswa yang sedang 

melakukan evaluasi kemampuan diri kapan pun dan di mana pun. 

2. Inquiry Learning 

Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang  melatih 

siswa untuk berpikir ilmiah dan analitis terhadap suatu masalah sampai 

menemukan jawaban sendiri atas masalah tersebut melalui eksperimen. 

Langkah-langkah model inquiry learning ialah (a) orientasi, (b) 

merumuskan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) mengumpulkan data, 

(e) menguji hipotesis, dan (f) merumuskan kesimpulan. 

3. Virtual Lab 

Virtual Lab ialah media eksperimen secara virtual yang digunakan 

dalam melakukan praktikum dengan berbagai pilihan eksperimen yang 

telah tersedia. Pada penelitian ini, virtual lab yang digunakan 

menggunakan bantuan PhET Simulation, aplikasi android Physic Virtual 

Lab, dan aplikasi android Electronics Toolkit. 

4. Listrik Statis 

Listrik statis mempelajari fenomena listrik yang diam atau tidak 

mengalir. Ketidakseimbangan muatan pada benda menyebabkan benda 

yang awalnya masih netral menjadi benda bermuatan apabila dilakukan 

cara-cara untuk mendapatkan listrik statis seperti; digosokkan, dikonduksi, 

dan diinduksi dengan benda lain. Materi listrik statis mencakup sub bab 
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sebagai berikut; (1) Muatan Listrik, (2) Hukum Coulomb, (3) Medan 

Listrik, dan (4) Kapasitor. 

 

F. Spesifikasi produk yang diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian dan pengembangan ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Produk memuat model pembelajaran inkuiri sesuai dengan sintak yang 

berisi langkah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan memberikan kesimpulan. 

2. Produk didesain sedemikian rupa untuk memudahkan siswa dalam 

memahami isi modul dengan panduan yang diberikan peneliti dan arahan 

demi arahan yang terdapat dalam modul sehingga dapat digunakan secara 

mandiri baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 

3. Modul dilengkapi dengan materi yang relevan, video panduan virtual lab, 

kuis, dan ruang tanya dengan pengajar yang dapat memberikan umpan 

balik melalui email. 

4. Materi yang terdapat pada e-modul interaktif ini ialah materi listrk statis. 

 

G. Asumsi dan batasan penelitian 

Dalam pengembangan e-modul interaktif ini terdapat beberapa asumsi dan 

batasan pengembangan yaitu: 
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1. Asumsi Pengembangan 

a. Pengembangan e-modul interaktif berbasis inquiry learning 

berbantuan virtual lab ini mudah dan nyaman digunakan dalam 

memahami materi listrik statis. 

b. E-modul interaktif berbasis inquiry learning berbantuan virtual lab 

pada materi listrk statis ini dikembangkan agar dapat digunakan 

sebagai bahan ajar di kelas maupun bahan ajar mandiri siswa. 

2. Batasan Pengembangan 

a. Produk yang dihasilkan berupa Pengembangan E-Modul Interaktif 

Berbasis Inquiry learning Berbantuan Virtual Lab ini sebatas pada 

materi listrik statis.  

b. Penelitian pengembangan ini hanya sebatas menghasilkan produk 

untuk mengetahui validitas dan respon 30 siswa kelas XII IPA di 

MAN 1 Hulu Sungai Tengah terhadap E-Modul Interaktif Berbasis 

Inquiry learning Berbantuan Virtual Lab Pada Materi Listrik Statis. 

 

H. Kajian terdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahuhlu beserta perbedaannya 

dengan penelitan yang dilakukan peneliti: 

1. Penelitian N.S. Herawati & A. Muhtadi, berjudul “Pengembangan  

Modul Elektronik (E-Modul) Interaktif Pada Mata Pelajaran Kimia 



11 
 

 

Kelas XI SMA” tahun 2018.
17

 Peneliti tersebut menggunakan model 

pengembangan  4-D; (1) Define, (2) Design,  (3) Develop, (4) 

Disseminate (dibatasi pada tahap ketiga). Hasil penelitian dinyatakan 

masuk katagore layak oleh ahli, respon peserta didik dengan kriteria 

sangat layak,  dan efektif dalam meningkatkan pemahaman. Perbedaan 

penelitian terletak pada: Model yang digunakan peneliti bukan 4-D, tapi 

Borg & Gall; Penelitian ini e-modul interaktif saja, sedangkan peneliti 

mengembangkan e-modul interaktif menggunakan bantuan virtual lab; 

Mata pelajaran pada penelitian ini kimia, sedangkan peneliti berfokus 

pada mata pelajaran fisika. 

2. Penelitian L.M. Azizah, dkk., berjudul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Fisika Berbasis Guided Inquiry pada Materi Alat-Alat 

Optik Kelas XI MA/SMA” tahun 2019.
18

 Peneliti tersebut menggunakan 

model pengembangan Borg & Gall (dibatasi sampai tahap); (1) Research 

and information, (2) Planning, (3) Develop preliminary field testing, (4) 

Preliminary field testing, (5) Main product revision, (6) Main field 

testing, (7) Operational product revision Hasil penelitian dinyatakan 

mendapat katagore layak guna oleh ahli materi (82,27%) dan ahli media 

(91,67%), serta efektif digunakan. Perbedaan penelitian terletak pada: 

Model Borg & Gall peneliti tidak 7 tahap, melainkan 6 tahap saja; 

                                                           
17

 N. S. Herawati & A. Muhtadi, 2018, “Pengembangan  Modul Elektronik (E-Modul) 

Interaktif Pada Mata Pelajaran Kimia Kelas XI SMA” dalam Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan 

(IPTPI), Vol.5 No.2 h:180-191 
18

 L.M. Azizah, dkk., 2019, “Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Guided 

Inquiry pada Materi Alat-Alat Optik Kelas XI MA/SMA” dalam Physics Education Research 

Journal (PERJ) Walisongo, Vol. 1 No. 1, h:11-20 
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Penelitian ini berupa modul cetak biasa, sedangkan peneliti 

mengembangkan modul elektronik yang interaktif. 

3. Penelitian M. Oktaviana, dkk., berjudul “Pengembangan  Modul 

Elektronik Berbantuan Simulasi PhET Pada Pokok Bahasan Gerak 

Harmonik Sederhana di SMA” tahun 2020.
19

Peneliti tersebut 

menggunakan model pengembangan Sugiyono; (1) Potensi dan Masalah, 

(2) Studi Literatur dan Pengumpulan Informasi, (3) Desain Produk, (4) 

Validasi Desain, (5) Desain teruji. Hasil penelitian dinyatakan produk 

sangat dibutuhkan, dan sangat valid. Perbedaan penelitian terletak pada: 

Model yang digunakan peneliti bukan Sugiyono, tapi Borg & Gall; 

Penelitian ini e-modul saja, sedangkan peneliti mengembangkan e-modul 

interaktif; Virtual lab yang digunakan hanya PhET, sedangkan peneliti 

PhET dan Physics Virtual Lab. 

4. Penelitian V.N. Riska, dkk., berjudul “Pengembangan  Modul Fisika 

Berorientasi Inquiry untuk Peserta Didik” tahun 2021.
20

 Peneliti tersebut 

menggunakan model pengembangan  4-D; (1) Define, (2) Design,  (3) 

Develop, (4) Disseminate (dibatasi pada tahap ketiga). Hasil penelitian 

dinyatakan sangat valid (83,91%) dan sangat praktis (92,65%). 

Perbedaan penelitian terletak pada: Model yang digunakan peneliti bukan 

4-D, tapi Borg & Gall; Penelitian ini berupa modul cetak biasa, 

sedangkan peneliti mengembangkan modul elektronik yang interaktif. 

                                                           
19

 M.Oktaviana, dkk., 2020,  “Pengembangan  Modul Elektronik Berbantuan Simulasi PhET 

Pada Pokok Bahasan Gerak Harmonik Sederhana di SMA” dalam Jurnal Kumparan Fisika, Vol.3 

No.2 h:131-140 
20

 V. N. Riska, dkk., 2021. “Pengembangan  Modul Fisika Berorientasi Inquiry untuk Peserta 

Didik” dalam Journal of Teaching and Learning Physics (JoTaLP) , Vol.6. No.1 h:31-38 
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5. Penelitian A.D. Lesmono, dkk., “Pengembangan Petunjuk Praktikum 

Fisika Berbasis Virtual lab (Virtual Laboratory) pada Pembelajaran 

Fisika di SMP/MTs” tahun 2021.
21

 Peneliti tersebut menggunakan model 

pengembangan  4-D; (1) Define, (2) Design,  (3) Develop, (4) 

Disseminate (dibatasi pada tahap ketiga). Hasil penelitian dinyatakan 

validitasnya berkatagore baik, layak digunakan, kinerja praktikum fisika 

berkatagore baik, motivasi belajar berkatagore sangat termotivasi 

(92,45%). Perbedaan penelitian terletak pada: Model yang digunakan 

peneliti bukan 4-D, tapi Borg & Gall; Penelitian ini berupa petunjuk 

praktikum saja, sedangkan peneliti mengembangkan e-modul interaktif 

yang tidak hanya menyajikan petunjuk praktikum virtual, tetapi memuat 

materi ajar dan tempat evaluasi belajar mandiri yang disajikan dengan 

interaktif. 

 

I. Sistematika penelitian 

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, spesifikasi 

produk yang diharapkan, asumsi dan batasan penelitian, kajian terdahulu, 

dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Teori, memuat definisi e-modul interaktif, virtual laboratory, 

listrik statis, model inquiry learning, dan kerangka berfikir. 

                                                           
21

 A.D. Lasmono, dkk., 2021 “Pengembangan Petunjuk Praktikum Fisika Berbasis 

Laboratorium Virtual (Virtual Laboratory) pada Pembelajaran Fisika di SMP/MTs” dalam Jurnal 

Pembelajaran Fisika,  h:272-277 
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3. Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, desain 

penelitian, data dan sumber data, model pengembangan, langkah-langkah 

pengembangan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Produk Akhir dan Pembahasan, memuat produk akhir dan 

pembahasan. 

5. Bab V Penutup, memuat simpulan dan rekomendasi. 
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