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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. E-Modul Interaktif 

1. Definisi E-Modul Interaktif 

Modul didefinisikan sebagai bahan belajar yang dirancang secara 

sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk 

satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri 

dalam satuan waktu tertentu.
22

 Belajar mandiri di sini dimaksudkan untuk 

modul yang telah dilengkapi petunjuk belajar yang dapat memberikan 

kesempatan bagi pembaca melakukan kegiatan belajar tanpa melibatkan 

pengajar secara langsung dalam memberi pengarahan belajar. Karena di 

dalam modul, baik itu bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya diatur 

dengan menggunakan bahasa pengajar (guru) sebagaimana guru ketika 

sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya.
23

 Modul terbagi 

2, yaitu; modul cetak dan modul elektronik. Modul elektronik atau biasa 

disebut e-modul ialah bahan ajar berbasis digital yang sesuai dengan 

karakteristik materi ajar yang telah dikemas dalam satu kesatuan utuh, 

                                                           
22

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

dan Komunikasi Pendidikan, 2007), h. 9 
23

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

Tenaga Kependidikan, 2008) h.3 
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disusun secara sistematis, dapat dipelajari secara mandiri, dan dapat 

digunakan lebih aktif untuk peserta didik.
24

  

Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif merupakan media 

pembelajaran yang mengkombinasikan teks, gambar, suara, video, animasi, 

dan simulasi yang berbantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga pengguna dapat berinteraksi 

secara aktif dengan media.
25

 Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya e-modul interaktif ialah bahan ajar digital yang 

disusun secara sistematis dan dapat dipelajari secara mandiri, serta di 

dalamnya terdapat multimedia interaktif seperti teks, gambar, audio, video, 

dan simulasi untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang ditargetkan. 

 

2. Fungsi, Tujuan, dan Karakteristik Modul 

Modul berfungsi sebagai bahan belajar siswa yang lebih terarah dan 

sistematis. Melalui modul, peserta didik diharapkan dapat menguasai 

kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Modul 

dibuat dengan tujuan: 

a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar sifatnya tidak 

begitu verbal. 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa maupun 

guru. 

                                                           
24

 Tri Wintolo Apoko, dkk.,  PANDUAN PEMBUATAN MODUL PEMBELAJARAN 

BERBASIS DIGITAL, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas 

Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2021) h.5 
25

 Herman Dwi Surjono, Multimedia Pembelajaran Interaktif:Konsep dan Pengembangan 

(Yogyakarta: UNY Press, 2017) h.41 
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c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk tujuan 

memotivasi belajar, mengembangkan kemampuan berinteraksi 

langsung dengan lingkungan, dan tujuan tertentu lainnya. 

d. Memungkinkan siswa untuk mengevaluasi atau mengukur sendiri 

hasil belajarnya. 

Modul dapat dikatakan sebagai modul yang baik apabila memenuhi 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Self Instructional; modul dapat dipelajari sendiri, tidak bergantung 

kepada pihak lain. 

b. Self Contained; modul mencakup satu unit kompetensi materi dengan 

sub kompetensi di dalam modul secara utuh. 

c. Stand Alone; modul tidak bergantung dengan media lain. 

d. Adaptive; modul menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). 

e. User Friendly; modul yang bersahabat dengan pemakainya dapat 

diperhatikan melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti secara umum.
26

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan E-Modul 

Modul elektronik dapat digunakan sebagai media atau bahan ajar 

tentunya memiliki kelebihan tertentu. Beberapa kelebihan modul 

elektronik antara lain: 

                                                           
26

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

Tenaga Kependidikan, 2008) 
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a. Fokus pada kemampuan individu siswa. 

b. Terdapat kontrol terhadap hasil belajar dengan penggunaan standar 

kompetensi yang harus dicapai masing-masing siswa. 

c. Terdapat relevansi antara kurikulum dengan tujuan dan cara 

pencapainnya. Sehingga siswa dapat mengetahui  keterkaitan antara 

pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh.
27

 

d. Konsep-konsep fisika dapat divisualisasikan dalam bentuk animasi. 

e. Disajikan dalam tampilan yang menarik. Dilengkapi  dengan teks, 

gambar, video, animasi, dan lain sebagainya. 

f. Penyajian materi lebih interaktif dan dinamis. Sehingga mengurangi 

unsur verbalitas salah satunya dengan memasukkan video tutorial. 

g. Dapat digunakan kapan pun secara berulang-ulang dan dapat 

digunakan dimanapun siswa berada.
28

 

Modul elektronik dapat digunakan sebagai media atau bahan ajar 

tentunya memiliki kekurangan tertentu. Beberapa kekurangan modul 

elektronik antara lain: 

a. Bagus atau tidaknya suatu modul bergantung pada keahlian 

penyusunnya. 

                                                           
27 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 
28 G.R Gevi & Andromeda. 2019. “Pengembangan E-Modul Laju Reaksi Berbasis Inkuiri 

Terbimbing Terintegrasi Virtual Laboratory Untuk SMA/MA” dalam EduKimia Journal Vol.1 

No.1 h: 53-61 
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b. Sulit untuk menentukan penjadwalan ataupun kelulusan. Karena 

manajemen waktu setiap siswa berbeda-beda bergantung pada 

kecepatan tiap individu.
29

 

 

4. Flip PDF Professional 

Flip PDF Professional adalah aplikasi pembuat buku atau modul flip 

yang dapat bolak-balik halaman sebagaimana membolak-balikkan 

lembaran buku dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan yang dapat 

mengedit halaman. Fitur lainnya yang menarik dari Flip PDF Professional 

ialah kemampuan memasukkan multimedia interaktif seperti audio, video, 

video YouTube, kuis, hyperlink, dan lain sebagainya. Flip PDF 

Professional
 
bisa digunakan pada Windows 10, 8, 7, Vista, X. Hasil media 

ajar yang sudah diflip pada Flip PDF Professional
 
dapat diakses online 

baik di Laptop dan sejenisnya maupun iPhone, iPad, iPod Touch, dan 

Android.
30

 Sehingga aplikasi Flip PDF Professional menjadi salah satu 

pilihan yang tepat untuk para pengembang media ajar interaktif. Media 

ajar yang menggunakan bantuan aplikasi Flip PDF Professional telah 

terbukti valid dengan respon siswa dalam katagore sangat baik.
31

 

                                                           
29

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 
30

 https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro-for-windows/ diakses pada 11 Juni 2022 
31

Indah Sriwahyuni, dkk: “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Menggunakan Flip PDF 

Proffesional pada Materi Alat-alat Optik di SMA” dalam Jurnal Kumparan Fisika, Vol. 3 No.3, 

2019, h. 145-152 

https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro-for-windows/
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Gambar 2.1 Perangkat lunak Flip PDF Proffesional 

Sumber: https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro-for-windows/ 

B. Virtual Laboratory 

Selvina Nosela menyatakan virtual lab (laboratory) adalah serangkaian 

alat elektronik atau laboratorium maya berbasis komputer interaktif yang 

mengintegrasikan berbagai komponen media dalam bentuk teks, gambar, 

animasi, suara dan video untuk melakukan kerjasama jarak jauh dan aktivitas 

lainnya. Komponen tersebut merupakan penggabungan simulasi sebuah 

proses percobaan yang dapat dijalankan melalui internet atau cdrom.
32

 

Sejalan dengan pernyataan di atas, Lati juga mengemukakan gagasan bahwa 

virtual lab merupakan situasi interaktif sains dengan bantuan aplikasi pada 

komputer berupa simulasi percobaan sains yang dapat digunakan untuk 

membantu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman 

                                                           
32

 Selviana Nosela, dkk., 2021 “Pengaruh Model Pembelajaran Level Of Inquiry Dengan 

Virtual Lab Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik SMA Pada Materi Fluida Statis” 

dalam Jurnal JoTaLP (Journal of Teaching and Learning Physics), Vol 6. No. 2, h.100-109 

https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro-for-windows/
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materi pada siswa, dan juga cocok digunakan untuk mengantisipasi terhadap 

ketidaksiapan laboratorium nyata.
33

 

Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan virtual lab yaitu 

sebagai berikut. 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.
34

 

 

1. Aplikasi Penunjang Virtual Lab 

a. PhET Interactive Simulations 

PhET Sims (Simulations) yang didirikan oleh Carl Weiman pada 

tahun 2002 merupakan proyek University of Colorado Boulder dari 

Amerika Serikat yang berisi 161 simulasi interaktif matematika dan sains 

yang dapat diakses dengan gratis di situs resmi 

https://phet.colorado.edu/in/.
35

 

                                                           
33

 Ibid, h.100-109 
34

 Ibid 
35

 https://phet.colorado.edu/in/. 

https://phet.colorado.edu/in/
https://phet.colorado.edu/in/
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Gambar 2.2 Laman simulasi fisika PhET 

Sumber gambar: screenshoot https://phet.colorado.edu 

 

Detail simulasi PhET juga dijelaskan di laman resminya, yaitu 

simulasi ini memberikan animasi, interaktif, dan semacam game 

lingkungan yang memungkinkan pengguna bereksplorasi seperti 

ilmuwan. Simulasi PhET ini menghubungkan fenomena kehidupan nyata 

dengan ilmu yang mendasarinya, menjadikan yang abstrak (tidak terlihat) 

menjadi terlihat seperti bentuk dan interaksi; atom, molekul, elektron, 

dan foton dengan model visual yang telah digambarkan para ahli untuk 

membantu pemahaman pengguna.
36

 

 

 

 

                                                           
36

 “Using PhET Interactive Simulations in Lecture” di 

https://phet.colorado.edu/publications/classroom-use/PhETUseInLecture.pdf 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/publications/classroom-use/PhETUseInLecture.pdf
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b. Physic Virtual Lab 

 

Gambar 2.3 Physic Virtual Lab 

Sumber gambar: screenshoot https://play.google.com 

 

Physic Virtual Lab merupakan aplikasi android yang 

dikembangkan oleh Hadi Abbasi yang dirilis pada 20 November 2016. 

Aplikasi ini menyediakan 67 simulasi eksperimen fisika seperti; Cermin 

dan Lensa, Mechanic, Listrik dan Magnet, Gelombang, bidang 

Termodinamika dan Mekanika Quantum. 
37

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 https://play.google.com  

https://play.google.com/
https://play.google.com/
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c. Elektronics Toolkit 

 

Gambar 2.4 Electronics Toolkit 

Sumber gambar: screenshoot https://play.google.com 

 

Electronics Toolkit adalah aplikasi android yang dikembangkan 

oleh Electronial yang dirilis pada 22 Maret 2021. Aplikasi ini merupakan 

kalkulator untuk menghitung komponen elektronik beserta rangkaiannya 

yang berisi 27 macam jenis percobaan, diantaranya rangkaian kapasitor.
38

 

 

C. Listrik Statis 

Kata listrik (electricity) berasal dari bahasa Yunani electron, yang 

berarti ”amber”. Amber ini adalah damar pohon yang membatu. Jika batu 

amber ini digosokkan dengan kain, batu amber akan menarik daun-daun kecil 

atau debu. “Efek amber” inilah yang sekarang dikenal dengan sebutan listrik 

                                                           
38

 https://apkgk.com/id/com.daveyhollenberg.electronicstoolkit diakses pada 11 Juni 2022 

https://play.google.com/
https://apkgk.com/id/com.daveyhollenberg.electronicstoolkit
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statis.
 39

 Materi listrik statis terbagi menjadi 4 sub bab yaitu: Muatan Listrik, 

Hukum Coulomb, Medan Listrik, dan Kapasitor. 

 

1. Muatan Listrik 

Setiap jenis muatan muatan menolak jenis yang sama, tetapi 

menarik jenis yang berbeda. Maka berdasarkan jenisnya, muatan terbagi 

dua yaitu: muatan tidak sejenis akan tarik-menarik; muatan sejenis akan 

tolak menolak. 

Adapun istilah muatan positif dan muatan negatif berdasarkan 

jumlah elektron dan proton pada benda. Istilah “positif” dan “negatif” ini 

ditetapkan oleh Benjamin Franklin. Seperti kasus batu amber yang 

digosokkan dengan kain, elektron berkumpul pada batu amber sehingga 

batu amber bermuatan negatif.
40

 

 

2. Hukum Coulomb 

Jika terdapat lebih dari satu partikel bermuatan, maka yang terjadi 

adalah adanya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antarpartikel. 

Sesuai dengan percobaan Charles Augustin de Coulomb, besar gaya 

antara dua partikel bermuatan sebanding dengan besar masing-masing 

muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antarmuatan. 
41

 

                                                           
39

 Douglas C.Giancoli. Fisika: Prinsip & Aplikasi Edisi ke-7 Jilid 2. Penerjemah Bayu Sapta 

Hari & Kiki Sulistiyani (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) h.2 
40

 Douglas C.Giancoli. Fisika Edisi ke-5. Penerjemah Yuhliza Hanum & Irwan Arifin 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001) h.3 
41

 Sudaryono. Dasar-dasar Fisika: Konsep, Rumus & Evaluasi Mandiri. (Depok: Rajawali 

Pers, 2018) h.135 
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Gambar 2.5 Gaya Coulomb antarmuatan titik q1 dan q2 berjarak r 

 

Secara matematis Hukum Coulomb dituliskan sebagai berikut. 

 

   
    

  
 

 

Keterangan: 

   : gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik (N) 

    : muatan pertama (C) 

   : muatan kedua (C) 

   : jarak antara dua benda bermuatan (m) 

   : 
 

    
           ⁄  

 

3. Medan Listrik 

Medan listrik adalak daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang 

apabila benda diletakkan pada daerah tersebut akan mendapatkan gaya 

listrik/gaya Coulomb. Secara matematis dituliskan sebagai berikut.
42

  

 

                                                           
42

 Ibid., h.136 

q1 q2 

r 
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Keterangan: 

   : medan listrik (N/C)  

   : gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik (N) 

   : muatan (C) 

   : 
 

    
           ⁄  

 

Kuat medan listrik digambarkan dengan garis-garis yang arahnya 

keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Garis-garis medan listrik (a) untuk muatan negatif,  

(b) untuk muatan positif 

 

4. Kapasitor 

Kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan 

energi listrik. Kapasitansi kapasitor dirumuskan sebagai berikut.
43

 

                                                           
43

 David Halliday, dkk. Fisika Dasar Edisi ke-7 Jilid 2. Penerjemah Tim Pengajar ITB. 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) h.111-112 

- + 

(a) 
(b) 
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Keterangan: 

  : kapasitas kapasitor (Farad) 

  : muatan listrik (Coulomb) 

  : beda potensial (Volt) 

D. Model Inquiry Learning 

Wina Sanjaya menyatakan Inquiry learning sebagai serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Model pembelajaran inkuiri merupakan bentuk 

dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student 

centered approach). Dikatakan demikian, dalam model pembelajaran inkuiri 

ini siswa memegang peran yang lebih mendominasi proses pembelajaran. 
44

 

Langkah-Langkah Model Inquiry learning menurut Wina Sanjaya, 

antara lain: 

1. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah pertama untuk membina suasana 

atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada tahap ini guru berusaha 

memberikan stimulus kepada siswa agar siswa memahami pentingnya 

                                                           
44

 W. Sanjaya., STRATEGI PEMBELAJARAN Berorientasi Standar Proses Pendidikan Edisi 

Pertama,(Jakarta: Kencana, 2016), h: 196-197 
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mempelajari materi. Ketika sudah memasuki materi, hendaknya materi 

disajikan dengan semenarik mungkin untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Kemudian guru merangsang dan mengajak siswa berpikir 

untuk memecahkan suatu masalah.  

2. Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah 

persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki 

tersebut. 

3. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

dikaji. Kemampuan berhipotesis (mengira-ngira) sudah jadi potensi 

individu yang dimiliki sejak lahir. Melalui hipotesis, individu dapat 

membuktikan tebakannya, maka hal ini dapat mendorongnya untuk 

berpikir lebih lanjut. 

4. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data ialah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pada tahap ini siswa 

dibimbing untuk melakukan eksperimen dan mengumpulkan data yang 

didapat dari eksperimen tersebut. Pada tahap ini siswa terlibat langsung 

dengan pembelajaran sains sebagaimana ilmuan yang sedang mencari 

kebenaran dari hipotesis yang dibuatnya. Siswa yang aktif dilibatkan 

langsung dengan pembelajaran sains akan terampil dalam proses 
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pembelajaran sains itu sendiri. Keterampilan ini tidak akan diperoleh 

tanpa inqury learning. 

5. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap telah diterima dan sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh melalui pengumpulkan data. Pada tahap ini siswa menemukan 

kebenaran dari eksperimen yang telah dilakukan. Karena kebenaran dari 

apa yang telah diamati siswa dengan teori yang sudah ada dapat terbukti 

melalui eksperimen.  

6. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Penarikan 

simpulan dilakukan siswa dengan memberikan jawaban berdasarkan data 

yang diperolehnya ketika bereksperimen terhadap pertanyaan yang 

terkandung dalam rumusan masalah.
45

 

 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka atau alur pemikiran peneliti dapat dilihat pada gambar 2.7 

berikut. 
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Gambar 2.7 Kerangka berpikir 

  

Menemukan Masalah 

(1) Keterbatasan penjelasan guru 
dengan bahan ajar yang masih 

buku cetak 

(2) Praktikum jarang dilakukan 
karena minimnya alat  lab 

Membuat Instrumen Penelitian 

Melakukan  Pengembangan 
Draft Produk 

E-Modul Interaktif Berbasis 
Inquiry Learning Berbantuan 

Virtual Lab Pada Materi Listrik 
Statis 

Uji Validasi Ahli Materi  

dan Ahli Media 

Revisi  

Modul valid (layak) digunakan 

Uji respon siswa terhadap 
produk 
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