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BAB IV  

PRODUK AKHIR DAN PEMBAHASAN 

A. Produk Akhir 

1. Produk Hasil Pengembangan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa e-modul 

interaktif berbasis inquiry learning berbantuan virtual lab pada materi 

listrik statis. E-modul interaktif dapat diakses melalui link 

https://online.flipbuilder.com/itoqy/hxge/. Sebelum masuk ke link, 

wifi/data seluler harus dipastikan dalam keadaan online agar dapat 

mengakses e-modul interaktif dan mengaktifkan semua fitur di dalamnya. 

Komponen-komponen dalam produk dijelaskan sebagai berikut. 

a. Sampul Depan 

Pada gambar 4.1 disajikan tangkapan layar sampul depan dari e-

modul interaktif.  

 

Gambar 4.1 Sampul depan e-modul interaktif 

 

https://online.flipbuilder.com/itoqy/hxge/
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Sampul memuat identitas penulis (nama penulis dan instansi), 

materi yang dibahas, dan sasaran pembelajaran (siswa SMA/MA Kelas 

XII). Selain itu, gambar petir pada sampul sesuai dengan fenomena 

listrik statis dalam kehidupan begitupun gambar Generator Van de 

Graaff sebagai mesin listrik statis. Ada pun gambar video simulasi 

PhET yang menggambarkan isi e-modul interaktif yang dilengkapi 

audio dan video penunjang pembelajaran. 

 

b. Table of Content (ToC). 

Gambar 4.2  memperlihatkan tangkapan layar Table of Content 

(ToC).  

 

Gambar 4.2 Table of Content 

ToC ini merupakan fitur cepat berpindah halaman pada Flip PDF 

Profesional, lebih praktis dibanding mengandalkan daftar isi biasa. 

Karena jika ingin berpindah halaman tidak perlu lagi melihat daftar isi, 

cukup memilih daftar yang ada di ToC maka secara otomatis 

membuka halaman yang diinginkan. 
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c. Kata Pengantar dan Daftar Isi 

Gambar 4.3 berisi kata pengantar dari penulis dan daftar isi e-

modul interaktif. 

 

Gambar 4.3 Kata pengantar dan daftar isi 

 

d. Petunjuk Penggunaan 

Gambar 4.4 berisi petunjuk penggunaan e-modul interaktif. 

Dengan mengikuti arahan dari petunjuk penggunaan, pengguna akan 

lebih mudah mengoperasikan e-modul interaktif. 

 

Gambar 4.4 Petunjuk penggunaan e-modul interaktif 
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e. Peta Konsep 

Peta konsep awal mulanya hanya menyediakan gambaran konsep 

yang dibahas dalam e-modul interaktif secara umum. Berdasarkan 

saran dari validator, maka peta konsep juga disajikan pada setiap sub 

bab kegiatan pembelajaran. Peta konsep dapat dilihat pada gambar 4.5 

berikut. 

    

Gambar 4.5 Peta konsep 

 

f. Pendahuluan 

Gambar 4.6 berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari identitas 

modul, kompetensi dasar, pengenalan materi listrik statis, serta 

fenomena dan penerapan listrik statis. 

Pada pengenalan materi listrik statis disajikan video autoplay 

yang relevan dengan materi yang dibahas. Serta disajikan gambar 

visual tokoh penemu listrik statis dan juga gambar lain yang 

menunjang pendahuluan. 
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Gambar 4.6 Pendahuluan 

 

g. Pengetahuan Tambahan Tentang Elektroskop 

Pada gambar 4.7 dapat dilihat di bagian pengetahuan tambahan 

tentang elektroskop disajikan gambar elektroskop beserta keterangan 

lengkap, tata cara pengunduhan percobaan elektroskop dengan bantuan 

aplikasi android Physics Virtual Lab, dan juga video demonstrasi 

percobaan elektroskop dengan aplikasi tersebut. Video diatur autoplay, 

jadi pengguna seakan-akan melihat gambar yang dapat bergerak. 
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Gambar 4.7 Pengetahuan tambahan tentang elektroskop 

 

h. Contoh Soal 

Perhatikan gambar 4.8. Di sana terdapat tangkapan layar contoh 

soal pada e-modul interaktif. Contoh soal tidak hanya berisi 

pembahasan, namun juga disediakan fitur audio penjelasan. Barangkali 

ada simbol atau satuan yang tidak dimengerti hanya dengan melihat 

gambar, tetap bisa dipahami secara mandiri dengan mendengarkan 

audio penjelasan. 

 

Gambar 4.8 Contoh soal 
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i. Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran ini berbasis inquiry learning. Kegiatan 

pembelajaran pada setiap sub bab, terdiri dari enam tahap inkuiri yaitu: 

1) Orientasi; 2) Merumuskan Masalah; 3) Merumuskan Hipotesis; 4) 

Mengumpulkan Data; 5) Menguji Hipotesis; dan 6) Merumuskan 

Kesimpulan. Tahapan pada e-modul bisa dilihat pada gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Tahapan kegiatan pembelajaran inquiry learning 

 

Sebelum masuk ke tahap merumuskan masalah, terdapat video 

atau gambar yang berisi permasalahan yang harus dicari pembuktian 

teorinya melalui praktikum virtual lab. Pada tahap pengambilan data, 

ada pula video tutorial praktikum yang memandu pengguna untuk 

melakukan praktikum mandiri.  

 

j. Pengumpulan Tugas Virtual Lab 

Agar memudahkan pengguna dalam membuat laporan dan 

mengumpulkan tugas, disediakan link untuk siswa mengumpulkan 

tugasnya yaitu melalui link bit.ly/laporanv-lab2022. Bisa dilihat pada 

gambar 4.10 di bawah ini. 

 

Gambar 4.10 Link pengumpulan laporan Virtual Lab 

https://bit.ly/laporanv-lab2022
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k. Evaluasi mandiri 

Pada gambar 4.11 terdapat tampilan soal evaluasi mandiri yang 

dilengkapi link pengumpulan tugas http://bit.y/KumpulTugasDisini/. 

   

Gambar 4.11 Lembar soal evaluasi mandiri 

 

l. Pengumpulan Tugas Evaluasi Mandiri 

Keunggulan lain dari e-modul ialah feedback yang didapat 

pengguna setelah mengumpulkan tugas, yaitu dapat melihat skor 

perolehan serta dapat melihat evaluasi jawaban yang benar secara 

otomatis dengan memanfaatkan fitur-fitur pada google form.  

     

Gambar 4.12 Pengumpulan tugas di google form 

http://bit.y/KumpulTugasDisini/
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m. Kuis dan rangkuman 

Kuis berisi pertanyaan interakatif yang dapat menguji 

pemahaman siswa terhadap materi dan pengalaman eksperimen yang 

dimilikinya. Pertanyaan di dalam kuis disajikan sesuai tahapan 

taksonomi bloom dari C3 (Menerapkan), C4 (Menganalisis), dan C5 

(Mengevaluasi) sesuai saran validator. Skor dan evaluasi hasil kuis 

terakumulasi otomatis, sehingga siswa dapat langsung mengetahui 

hasil evaluasi belajarnya tanpa harus menunggu guru mengoreksi. 

Rangkuman memuat intisari materi listrik statis secara keseluruhan. 

Dengan adanya rangkuman siswa dapat mengingat poin-poin penting 

yang terdapat di dalam materi listrik statis tanpa harus membaca ulang 

secara keseluruhan e-modul interaktif. Kuis dan rangkuman dapat 

dilihat pada gambar 4.13 di bawah ini. 

 

Gambar 4.13 Kuis dan rangkuman materi listrik statis 
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n. Profil Penulis dan Sampul Belakang 

Profil penulis berisi pengenalan singkat tentang nama, tanggal 

lahir, riwayat pendidikan, beberapa karya penulis, dan sosial media 

penulis yang dapat menghubungkan pengguna e-modul interaktif 

langsung dengan penulis dengan mengklik email ataupun user 

instagram penulis yang sudah tertera di profil. Sedangkan sampul 

belakang berisi ulasan singkat tentang isi e-modul interaktif. Dengan 

melihat sampul belakang, pengguna e-modul interaktif ini sudah 

mendapatkankan gambaran tentang apa saja yang dimuat di dalam e-

modul interaktif. Bisa dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Profil penulis dan sampul belakang 

 

2. Validitas E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry Learning Berbantuan 

Virtual Lab 

Hasil validitas E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry Learning 

Berbantuan Virtual Lab dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Validitas Ahli Materi dan Ahli Media 

No. Validator Aspek Banyak 

Butir 

Aiken’s Rata-

Rata 

Kriteria 

1 

Ahli 

Materi 

Subject Metter 9 0,95 

0,91 
Validitas 

Tinggi 

2 
Auxiliary 

Information 
7 0,84 

3 
Affective 

Consideration 
4 0,92 

4 
Pedagogy 5 0,93 

5 

Ahli 

Media 

Interface 14 0,96 

0,96 
Validitas 

Tinggi 6 
Navigation 6 0,93 

7 
Robustness 6 0,98 

 

Hasil validitas E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry Learning 

Berbantuan Virtual Lab dapat dilihat pada gambar 4.15 dan gambar 4.16. 

 

 

 

Gambar 4.15 V Aiken‟s validitas produk 

dari ahli materi 

Gambar 4.16 V Aiken‟s validitas 

produk dari ahli media 

 

0.95 

0.84 

0.92 0.93 

0.96 

0.93 

0.98 

Interface Navigation Robustness



63 
 

 

3. Respon Siswa  

Respon siswa terhadap e-modul interaktif berbasis inquiry learning 

berbantuan virtual lab pada materi listrik statis dapat dilihat pada tabel 4.2  

Tabel 4.2 Respon siswa terhadap e-modul interaktif 

No. Aspek Banyak 

Butir 

Nilai 

Persentase 

Kriteria Rata-Rata 

1 Subject Matter 4 91% 

Baik 

Sekali 
90% 

2 

Auxiliary 

Information 4 92% 

3 

Affective 

Consideration 3 87% 

4 Pedagogy 3 93% 

5 Interface 5 89% 

6 Navigation 2 93% 

7 Robustness 2 89% 

 

Persentase respon siswa terhadap e-modul interaktif berbasis inquiry 

learning berbantuan virtual lab pada materi listrik statis dapat dilihat pada 

gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Persentase respon siswa terhadap produk 

91% 
92% 

87% 

93% 

89% 

93% 

89% 
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B. Pembahasan 

1. Validitas E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry Learning Berbantuan Virtual 

Lab 

Nilai validitas produk dari ahli materi pada dasarnya > 0,8 pada setiap 

aspek, maka keseluruhan aspek memiliki nilai validitas yang tinggi. Aspek 

Subject Matter dengan V Aiken‟s 0,95 merupakan nilai tertinggi yang berisi 

tentang isi atau pokok bahasan, artinya isi konten pada produk sudah sangat 

valid. Apabila subject matter bernilai valid, menurut Rahma pembelajaran 

akan menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan minat belajar siswa.
63

 

Sugianto juga menyatakan modul yang dilengkapi materi yang sesuai 

dengan silabus yang ditampilkan melalui modul elektronik berfungsi 

mempermudah siswa memahami pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan.
64

 

Aspek Auxiliary Information berkenaan dengan informasi tambahan 

nilai V Aiken‟s 0,84 menempati posisi terendah dari setiap aspek. Hal ini 

dikarenakan peneliti belum menambahkan salah satu informasi tambahan 

yang terbilang penting, yakni rangkuman di dalam produk. Kemudian 

validator juga memberikan saran untuk menyajikan peta konsep pada setiap 

awal kegiatan pembelajaran. Di samping itu peneliti menyajikan informasi 

tambahan yang khas pada listrik statis yaitu alat pendeteksi listrik statis 

bernama elektroskop. Informasi tentang elektroskop disajikan dengan cara 

                                                           
63

 Rahma, D.H., dkk. “Pengembangan Modul Berbasis Inquiri Terstruktur pada Materi 

Larutan Penyangga pada SMA/MA” dalam Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.3. No.3., 2021 
64 Dony Sugiyanto, dkk. 2013. “Modul Virtual: Multimedia Flipbook Dasar Teknik Digital” 

dalam INVOTEC Vol.9 No.2 h:101-116 
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yang unik, yaitu terdapat video elektroskop yang diatur dengan pemutaran 

otomatis sehingga terlihat seperti animasi bergerak. Pada setiap awal 

kegiatan pembelajaran juga terdapat pertanyaan kritis disertai pembahasan 

yang disajikan singkat dan semenarik mungkin untuk memperluas wawasan 

siswa. Menurut Pramana adanya informasi tambahan sangat berguna dalam 

menggugah semangat siswa karena siswa dapat leluasa untuk lebih 

mengetahui perkembangan sains yang ada. Sehingga pembelajaran tidak 

terasa monoton dan membosankan.
65

 

Aspek berikutnya ialah Affective Consideration dengan V Aiken‟s 0,92 

terkait bagaimana produk dapat memotivasi siswa dengan adanya penyajian 

multimedia interaktif (seperti audio, video, dan gambar) maupun 

kebahasaan yang digunakan di dalam produk. Menurut Gevi disajikannya 

audio, video, dan gambar merupakan suatu kelebihan e-modul interaktif 

yang tidak didapat di modul cetak.
66

 Penggunaan bahasa pada e-modul 

interaktif ini juga memenuhi karakteristik modul yang baik yaitu user 

friendly; modul yang bersahabat dengan pengguna dapat diperhatikan 

melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami secara 

umum.
67
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Terakhir aspek Pedagogy dengan V Aiken‟s 0,93 berisi tentang strategi 

belajar, kualitas, evaluasi, interaktivitas, dan feedback bagi pengguna 

produk. Pada e-modul interaktif ini strategi belajar dirancang dengan  sangat 

memperhatikan karakteristik modul seperti yang dikemukakan Depdiknas 

yaitu self instructional, self contained, stand alone, dan adaptive.
68

 Karena 

disediakan video tutorial virtual lab yang dapat langsung diputar tanpa 

perantara media lain siswa dapat melakukan pembelajaran inkuiri secara 

mandiri. Siswa juga dapat mendengarkan penjelasan contoh soal dengan 

mengklik tombol audio, sehingga tidak akan kebingungan dengan simbol 

atau satuan yang terkadang masih asing bagi siswa. Selain itu pemenuhan 

pedagogy pada e-modul interaktif seperti kuis dan evaluasi mandiri pada e-

modul interaktif ini juga sesuai dengan tujuan dibuatnya modul yaitu 

memudahkan siswa untuk mengukur sendiri hasil belajarnya.
 69

  

Validitas produk dari ahli media juga mendapat penilaian Aiken‟s > 

0,8 pada setiap aspek, sehingga setiap aspek dinyatakan memiliki validitas 

yang tinggi. Pertama aspek Interface dengan V Aiken‟s 0,96 berisi tentang 

tampilan multimedia. Gevi menyatakan jika aspek Interface valid, maka 

jenis, huruf, layout, tampilan antar bagian modul, tata letak isi, penempatan 

ilustrasi, gambar, grafis, dan keseluruhan desain e-modul telah terdeteksi 

mampu menarik perhatian pengguna.
70
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Kedua aspek Navigation dengan V Aiken‟s 0,93 berisi tentang cara 

menggunakan Table of Content untuk berpindah-pindah halaman, sehingga 

tidak lagi terpaku pada daftar isi. Menurut Gevi hendaknya navigasi pada e-

modul dibuat mudah dan jelas agar pengguna tidak kesulitan mengakses 

tombol-tombol navigasi.
71

 Sejalan dengan penelitian di atas, Sugiyono juga 

menyatakan kemudahan dalam menggunakan modul tergantung seberapa 

bagus pengoperasian penggunaan modul melalui navigasi halaman.
72

 

Ketiga aspek Robustness dengan V Aiken‟s 0,98 yang menempati 

posisi validitas tertinggi pada setiap aspek berisi tentang stabilitas produk 

ketika digunakan, seberapa tinggi ketahanan produk dalam meminimalkan 

error. Gevi menyatakan ketahanan e-modul yang bagus tergantung 

ketahanan media tersebut terhadap kemungkinan error, kelancaran fungsi, 

maupun kegunaan tombol-tombol agar berjalan dengan baik.
73

 

 

2. Respon siswa terhadap E-Modul Interaktif Berbasis Inquiry Learning 

Berbantuan Virtual Lab 

Respon siswa pada aspek pertama yaitu Subject Matter 91% tentang 

penyajian materi. Materi dalam e-modul interaktif ini disajikan dengan 

sistematis agar memudahkan siswa memahami materi listrik statis. Pada e-

modul interaktif terdapat video pengantar listrik statis yang bertujuan 
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Terbimbing Terintegrasi Virtual Laboratory Untuk SMA/MA” dalam EduKimia Journal Vol.1 

No.1 h: 53-61 



68 
 

 

menarik minat siswa, gambar penunjang materi yang sesuai dengan isi 

materi listrik statis untuk memudahkan siswa mendiskripsikan bentuk 

ataupun komponen yang ada pada listrik statis, gambar tokoh-tokoh penemu 

listrik statis agar siswa dapat mengetahui visual tokoh ilmuan listrik statis, 

bahkan gambar fenomena kehidupan sehari-hari yang berkaitan listrik statis 

disajikan dengan tujuan siswa bisa lebih mengenali gambaran dan 

kebermanfaatan penerapan listrik statis di sekitarnya. Adapun virtual lab 

pada e-modul interaktif ini menurut Gevi dapat menunjang pemahaman 

siswa karena bertujuan menarik dan memudahkan pengguna dalam 

mempelajari materi. Gevi juga menyatakan penyajian sintak pembelajaran 

inkuiri seperti disajikannya pertanyaan-pertanyaan kritis di setiap awal 

kegiatan pembelajaran mengarahkan siswa dalam pencapaian kompetensi.
74

 

Aspek kedua Auxiliary Information 92% tentang informasi tambahan. 

Pada e-modul interaktif ini siswa sangat antusias ketika ditampilkan 

informasi tambahan tentang elektroskop yang disajikan dengan bantuan 

video otomatis. Menurut Fakhriyana dengan adanya informasi tambahan 

sebagai penunjang ekstra dari materi, hal ini akan memperkaya pengetahuan 

siswa dalam proses pembelajaran.
75

 Aspek ketiga Affective Consideration 

87% tentang bagaimana produk dapat memotivasi pengguna. Menurut 

Lesmono agar siswa lebih termotivasi dalam melaksanakan virtual lab 
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dibutuhkan petunjuk praktikum yang sederhana dan mudah dimengerti 

siswa.
76

 Karena itu dalam e-modul interaktif ini disajikan video tutorial 

praktikum yang mudah dipahami pengguna, sehingga siapa pun yang 

melihat videonya dapat mengikuti praktikum virtual labnya. Adapun 

penelitian yang dilakukan Suryandari, ketika siswa ditampilkan 

pembelajaran inkuiri melalui video, karena ketertarikan siswa pada video 

tersebut lalu muncul rasa ingin tahu pada diri siswa.
77

 

Aspek keempat Pedagogy 93% tentang strategi belajar, evaluasi, 

interaktivitas, kualitas, feedback. Pada aspek Pedagogy, nilai persentase 

menempati nilai tertinggi. Dari komentar siswa, mereka memang sangat 

tertarik dengan produk ini karena sifatnya interaktif dan memudahkan 

mereka belajar secara mandiri, terlebih feedback dari pengajar bisa langsung 

didapat hasil evaluasinya hanya dengan mereka mengirim tugas pada link 

yang disediakan di e-modul interaktif. Menurut Pentury dengan 

menggunakan media digital edukatif, strategi pembelajaran seperti ini 

efektif digunakan dalam pembelajaran serta memicu siswa untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
78

  

Aspek kelima Interface 89% tentang tampilan multimedia. Ada 

sebagian kecil siswa yang merasa e-modul interaktif kurang bernuansa cerah 
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dengan persepsi warna cerah dapat meningkatkan semangat belajar. 

Menurut Pramana ketika menetapkan desain tampilan e-modul, hendaknya 

tampilan e-modul didesain agar terlihat menarik dan mudah dibaca 

pengguna.
79

 Menurut Muller & Wulf kesesuaian sampul dengan isi konten 

media dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Selain sampul 

dapat menarik perhatian siswa, tampilan sampul juga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.
80

 

Aspek keenam Navigation 93% tentang kemudahan berpindah halaman, 

siswa handal dalam mengoperasikan fitur pemindah halaman seperti Table 

of Content, karena memang melalui Table of Content pencarian halaman 

jauh lebih cepat dari pada melihat daftar isi, di sinilah unggulnya e-modul 

interaktif. Aspek ketujuh Robustness 89% tentang ketahanan produk 

meminimalkan error, ketika penelitian dilakukan memang ada teknis yang 

error pada saat itu, salah satu link di dalam e-modul interaktif tidak 

terdeteksi oleh pencarian internet. Namun saat link ditulis manual di 

pencarian, hasilnya justru berfungsi normal kembali. Menurut Irma 

Rahmawati tingginya persentase aspek navigation dan robustness 

menunjukkan e-modul interaktif dapat digunakan dengan mudah dan 
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lancar.
81

 Dari tujuh aspek tersebut jika dirata-ratakan hasilnya mencapai 

90% yang artinya produk ini dinilai “sangat baik” oleh responden. 
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